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ИнклузИја Рома

ПРАВНО (НЕ)ВИДЉИВИ
Велики број Рома није уписан у матичне књиге рођених, па 
самим тим не могу добити ни основна документа, попут 
личне карте, нити остварити основна права

EкспланатоРнИ скРИнИнг  
за поглавље 2

СЛОБОДА КРЕТАЊА 
РАДНИКА
Ово поглавље европског законодавства биће посебно 
интересантно за грађане Србије, јер се сви прописи односе 
на конкретна права грађана: остваривање права на 
пензију, лечење, запошљавање

ФИнансИРање пРојеката  
намењенИх осИ

НИСУ ЗАБОРАВЉЕНИ
За програме заштите и унапређења положаја особа са 
инвалидитетом држава определила 222.969.800 динара
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уводник

Добре прогнозе

Роми су највећа етничка мањина на старом континенту. 
Према проценама Савета Европе, Роми живе у готово свим 
земљама Европе, али се њихов број разликује од земље до 
земље. У земљама Западног Балкана и Турској живи трећи-
на ромске популације - 3,8 милиона. Боља интеграција 
Рома кључна је за поштовање основних права великог броја 
грађана и већу социјалну кохезију, али има и значајне еко-
номске користи. Проблем многих земаља, па и Србије, пред-
ставља чињеница да је велики број Рома, пре свега они који 
живе у неформалним насељима, правно невидљив, односно, 
нису уписани у матичне књиге рођених, па самим тим не 
могу добити ни основна документа, попут личне карте, нити 
остварити нека основна права, као што је право на здрав-
ствену заштиту, образовање, социјалну помоћ, држављан-
ство, итд. Србија је прва земља у региону која је систематски 
кренула у решавање овог проблема.

У Бриселу је 23. јануара одржан састанак експланатор-
ног скрининга за Поглавље 2 европског законодавства. Ово 
поглавље европског права односи се на слободу кретања 
радника, тј. на област која је део права на којима је засно-
вана ЕУ. На састанку су детаљно представљени прописи ЕУ 
у следећим областима: приступ тржишту рада, пензијско и 
инвалидско осигурање, здравствено осигурање, бенефиције 
које грађани могу да остваре по основу осигурања. Пред-
стављен је и систем рада ЕУРЕС портала Европске уније, 
тј. портала који представља јединствену базу података о 
слободним радним местима на нивоу ЕУ.

Државна секретарка Министарства рада, запошља-
вања и социјалне политике, Бранкица Јанковић, потписала 
је уговоре о финансирању пројеката намењених реализа-
цији програмских активности са 33 савеза организација 
особа са инвалидитетом. Финансијска средства намењена 
реализацији наведених активности, у укупном износу од 
222.969.800,85 динара, обезбеђена су у Буџетском фонду 
за програме заштите и унапређења положаја особа са ин-
валидитетом. Осврнувши се на резултате остварене током 
претходних година на плану унапређења квалитета живо-
та особа са инвалидитетом, који су потврда добре сарадње 
државе и цивилног сектора, Бранкица Јанковић је изразила 
наду да ће поменута сарадња у 2014. години бити још боља 
и плодоноснија.

Редакција



УСрбији су именом порекла или географском озна-
ком на националном нивоу до сада заштићена 33 
пољопривредна и прехрамбена производа. Међутим, 
тек ће се преговарати о томе како да их заштитимо и 

на тржишту ЕУ. Почетак разговора са Бриселом је у марту, а 
процес заштите у просеку траје до пет година.

Субалпска клима, свеж ваздух на којем се суши, квали-
тетно месо и вишевековна традиција, све то Ужичане чини 
поносним на своју пршуту. Њено географско порекло је 
заштићено у Србији, али држава тек треба да се избори за 
бриселски печат.

„Неће бити лако, али је оствариво. Наше шансе су реално 
мале, немамо удружења, сви смо мали, ситни, морамо се уд-
ружити да бисмо нешто значили на нашем, али и иностраном 
тржишту“, објашњава произвођач пршуте Никола Брковић.

Да би производ са жељеном ознаком дошао до европ-
ских полица потребно је уједначавање уситњене производње 
- иста паковања, квалитет, укус, мирис. Примера ради, у се-
лима око Златибора има око 60 произвођача пршуте.

„Препорука је да сви који су се заштитили или планирају 
да се заштите морају да се удружују. Једино ће тако бити пре-
познати произвођачи, нпр. пиротског качкаваља или ужичке 
говеђе пршуте“, каже Ненад Будимовић, из Привредне комо-
ре Србије.

„Приоритет је да се подигне обим производње, а на-
стојаћемо и да неке финансијске мере дефинишемо у том пра-
вцу, да дефинишемо и један правни оквир. Другим речима, 
биће санкционисани сви произвођачи који стављају произво-
де под заштићеним именом, а немају овлашћење да то чине“, 
каже Бранислав Ракетић из Министарства пољопривреде.

Ознака географског порекла гарант је квалитета, значи 
и додатну тржишну вредност и подразумева да нико други 
не може производити робу идентичног назива. Оно што нас 
на тржишту може дочекати јесте да нека друга држава пре-
тендује на исти производ.

Пример је спор Хрватске и Словеније око тога чије је вино 
„теран“, а потом и нове варнице због истарске пршуте. Чак је 
Словенија упутила Бриселу приговор на хрватски захтев за 
регистрацију овог производа.

„Питање је чији је ајвар. Да ли је наш, македонски, бу-
гарски, хрватски или словеначки? Верујем да ће екипа Тање 
Мишчевић имати у виду ова питања и о томе разговарати“, 
каже Предраг Симић, професор Факултета политичких наука.

У Министарству пољопривреде кажу да сви ти произ-
води имају исте доказе, односно повезаност са географским 
подручјем, и да имамо чиме да се боримо. Србија је преузела 
обавезу да у наредних пет година избрише као име све оно 
што је већ заштићено у ЕУ. Највише регистрованих производа 
има Италија - око 250, следе Француска, Шпанија и Порту-
галија.

РТС/ПКС

Битка за српске брендове

У Министарству пољопривреде кажу да је Србија спремна за преговоре о заштити својих 
производа на тржишту ЕУ. Ознака географског порекла гарант је квалитета, значи и 
додатну тржишну вредност и подразумева да нико други не може производити робу 

идентичног назива

НЕОПХОДНО УДРУЖИВАЊЕ

Мед доноси доларе
У Србији је прошле године про-

изведено око 9.000 тона меда. Овај у 
свету тражени српски производ до-
бијен је из 650.000 кошница. Најбољи 
доказ његовог квалитета је извоз у 
више земаља у количини од 3.371 
тоне, у вредности од 14,92 милиона 
долара.

„Наш мед је веома квалитетан 
и тражен у свету, па је потражња за 

њим све већа“, каже Мирјана Мишчевић, самостални саветник 
у Удружењу за пољопривреду и прехрамбену индустрију Прив-
редне коморе Србије (ПКС). Најбољи доказ сталног раста извоза 
је податак да смо 2000. године у свет извезли меда у вредности 
од 55.079 долара, пет година касније вредност његове продаје у 
свету је износила 572.327 долара, 2010. године 7,68 милиона до-
лара, да би овај износ у 2013. години био удвостручен. По њеним 
речима, мед се у Србију и увози, али у занемарљивим количина-
ма у односу на извоз. Тако је, рецимо, за увоз меда 2005. године 
потрошено 677 долара, 2012. године 11.000 долара, а лане је увоз 
био вредан 241.000 долара. 

„Битно је указати“, додаје Мирјана Мишчевић, „да је екс-
панзија извоза меда кренула од оснивања Групације за пче-
ларство и производњу меда у ПКС, новембра 2003. године. Тада 
је извоз меда био вредан само 14.100 долара. У то време није 
постојао ниједан објекат за извоз меда у земље Европске уније, 
а данас имамо седам објеката, који су регистровани за извоз на 
пробирљиво тржиште од 500 милиона потрошача“.

Највише меда прошле године из Србије је извезено у Не-
мачку, за скоро 6,1 милиона долара, Италију - 6,2 милиона 
долара, Норвешку - 1,6 милиона долара, Македонију - 888.000 
долара, Црну Гору - 796.000 долара, Аустрију - 415.000 долара, 
у Босну и Херцеговину је извезено за 408.000 долара, Холандију 
379.000 долара, а за Швајцарску је отпремљен мед у вредности 
од 110.000 долара.

„Наш мед је веома квалитетан и у свет можемо извести 
све што произведемо“, наглашава председник Савеза пчелар-
ских организација Србије Родољуб Живадиновић. Када је реч 
о цени, један килограм багремовог меда у откупу произвођа-
чу је плаћан 3,7 евра, а мед добијен од сунцокрета је плаћан по 
килограму 2,2 евра. Ово најбоље говори да производња меда у 
Србији постаје све профитабилније занимање.
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У Србији су почеле са радом две нове слободне зоне, Апа-
тин и Врање, речено је на радионици коју су организовали 
Групација слободних зона и царинских складишта Удру-
жења за трговину ПКС и Словеначки пословни клуб у Београ-
ду. Осим новооснованих, у Србији су активне зоне: Суботица, 
Пирот, Нови Сад, Зрењанин, Шабац, Крагујевац, Ужице, Сме-
дерево, Југ, Крушевац и Свилајнац.

Предности слободних зона, инфраструктурно опремље-
ног земљишта на коме Влада Србије и локална самоуправа 
додатно гарантују стимулативан режим пословања, пред-
стављене су представницима словеначке привреде у Србији.

„Импол Севал, словеначка фирма која ради у Слободној 
зони Ужице, заузима 12. место на листи највећих извозника 
у Србији, а међу 15 највећих извозника налази се и компанија 
Колпа сан, која послује у Слободној зони Зрењанин“, рекла је 
представница Словеначког пословног клуба у Београду, Да-
нијела Фишака. Она је додала да у новооснованој зони Апа-
тин почиње да послује компанија „Беламарис“, док „Мура“ 
интензивно преговара о пребацивању дела производње у 
зону Пирот.

Љиљана Кержнар, из словеначке амбасаде у Београду, 
подсетила је да је Србија друга инвестициона дестинација 
словеначке привреде, одмах после Хрватске, по висини ин-
вестиција, али да у Србији послује највећи број словеначких 
фирми, чак 1400, од чега 400 са више од два запослена. 

„Време је лоше, али Србија је још увек пожељна дести-
нација за словеначке инвеститоре“, закључила је Љиљана 
Кержнар.

Милан Ристић, директор Управе за слободне зоне, рекао 
је да према подацима које су зоне поднеле Управи, треба 
очекивати да је у 2013. остварен раст од 50 до 100 одсто у 
производњи, извозу, промету и инвестицијама.

Александар Симоновић представио је Слободну зону Пи-
рот, која је по анализи „Фајненшел тајмса“ (Financial Times) 
заузела 42. место међу слободним зонама, којих у свету има 
приближно 10.000 у 100 земаља. 

„Док се у другим земљама у зонама остварује 25 одсто 
привредних активности, код нас је то приближно седам од-
сто“, рекао је Симоновић и нагласио да се отвара простор за 
раст. У зонама Србије повећан је број запослених за чак 84 
одсто 2012. у односу на претходну годину. 

„Пошто су зоне у Србији у претходне три године оства-
риле значајан напредак, повећале обрт са 1,3 милијарди евра 
2011. на 210 милијарди 2012, а у 2013. знатно премашиле ове 
резултате, држава и локална самоуправа треба додатно да 
олакшају пословање у зонама“, рекао је Симоновић. 

Иначе, у слободним зонама инвеститори су ослобођени 
царине и пореза на додату вредност на робу, репроматеријал, 
сировине, грађевински материјал и енергенте који се користе 
у процесу производње. У Пироту, али и неким другим зона-
ма, локална самоуправа даје додатне олакшице, као и ин-
фраструктурно опремљен простор. Сличне олакшице даје и 
Општина Смедерево, где послује словеначки ПКЦ, као и сви-
лајначка зона, у којој послује „Панасоник“. Зона Југ налази 
се на територији Града Ниша и општине Прокупље, на Ко-
ридору 10.

На исказану бојазан да ће процес придруживања и ула-
зак у ЕУ угрозити пословање слободних зона, Милан Ристић 
је рекао да и даље у ЕУ послује 50 зона, међу којима је Хам-
бург, а да су неке змеље, међу којима је и Пољска, уговориле 
да погодности у зонама остану на снази до 2026. године. 

Секретар Удружења за трговину ПКС, Гордана Хашим-
беговић, истакла је улогу Групације слободних зона и царин-
ских складишта, која је била један од иницијатора закона до-
нетог 2006, као и Стратегије развоја слободних зона.

   В.П.

Нове слободне зоне у Апатину и Врању

У 2013. остварен је раст од 50 до 100 одсто у производњи, извозу, промету и 
инвестицијама. Осим новооснованих, у Србији су активне зоне: Суботица, Пирот, Нови 

Сад, Зрењанин, Шабац, Крагујевац, Ужице, Смедерево, Југ, Крушевац и Свилајнац

стИмулатИван РеЖИм пословања

Привлачење инвестиција
Предности пословања у слободним зонама су финансијске, 

ослобађање од пореских обавеза за директне стране инвести-
ције, као и индиректне погодности, земљиште по цени повољ-
није од тржишног. Пословањем у режиму слободних зона уште-
да је и до 40 одсто.

Специфичност пословања слободних зона је екстерито-
ријалност, која им даје предност да без негативних последи-
ца по суверенитет и независност држава остварују позитивне 
ефекте кроз слободно кретање капитала, роба, услуга и људи. 

Слободне зоне у Србији, са бројним погодностима које нуде, 
постале су један од најбитнијих елемената у привлачењу стра-
них инвестиција, о чему сведочи и улагање француског „Мише-
лина“, од преко 200 милиона евра, у проширење производних 
погона у фабрици ауто-гума „Тигар тајерс“ у Пироту, што је једна 
од највећих инвестиција у Србији.

У Апатину је слободна зона направљена на укупној  повр-
шини од 122 хектара и обухвата територију РТЦ „Апатин“ и Луке 
„Апатин“, где ће се убудуће одвијати производне и логистичке 
активности. „Флеш Срб“ је прво предузеће које је инвестирало у 
слободну зону 26,5 милиона евра. Предвиђено је да у наредном 
периоду буде формирана и 14. слободна зона у Србији.
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УБриселу је 23. јануара одржан састанак експлана-
торног скрининга за Поглавље 2 европског законо-
давства. Ово поглавље европског права односи се 
на слободу кретања радника, тј. на област која је део 

права на којима је заснована ЕУ. Делегацију Републике Ср-
бије предводили су Тања Мишчевић, главни преговарач Ре-
публике Србије у преговорима са ЕУ и Зоран Мартиновић, 
председник преговарачке групе 2 и државни секретар у Ми-
нистарству рада, запошљавања и социјалне политике, које је 
надлежна институција за вођење преговора у овој области.

У делегацији су били и представници Канцеларије за 
европске интеграције, Министарства здравља, Републичког 
фонда пензијског и инвалидског осигурања, Републичког 
фонда здравственог осигурања, Националне службе за за-
пошљавање и Републичког завода за социјално осигурање. 
Европску унију су представљали експерти из Директората за 
запошљавање и једнаке могућности и Директората за про-
ширење.

На састанку су детаљно представљени прописи ЕУ у сле-
дећим областима: приступ тржишту рада, пензијско и инва-
лидско осигурање, здравствено осигурање, бенефиције које 
грађани могу да остваре по основу осигурања. Представљен 
је и систем рада ЕУРЕС портала Европске уније, тј. портала 
који представља јединствену базу података о слободним 
радним местима на нивоу ЕУ.

Ово поглавље европског законодавства биће посебно ин-
тересантно за грађане Србије, јер се сви прописи садржани 
у њему односе на конкретна права грађана, као што су: ост-
варивање права на пензију, остваривање права на лечење, 

остваривање права на запошљавање, остваривање права на 
информисање у вези са запошљавањем, као и остваривање 
свих других права из области социјалног осигурања.

У наредном периоду, надлежне институције Републике 
Србије ће се припремати за састанак Билатералног скринин-
га за ово поглавље, који је планиран за 25. март 2014. године, 
где ће представити законодавство Србије у овој области, а 
након тога ће се почети са постепеном хармонизацијом про-
писа.

Као једна од основних слобода загарантована правом 
Европске уније, слобода кретања радника, према члану 45 
Уговора о функционисању Европске уније (бивши члан 39 
Уговора о Европској заједници), гарантује сваком грађани-
ну Европске уније слободу кретања, боравка и рада у другој 
држави чланици. Изузеци су могући једино у јавном секто-
ру. Ова слобода се примењује у свим државама чланицама 
независно од националности, као и у Европском економ-
ском простору (Исланд, Лихтенштајн и Норвешка). У вези са 
слободним приступом тржишту рада, ово поглавље узима у 
обзир недискриминаторни третман за раднике легално за-
послене у држави из које не потичу пореклом. То значи да 
је дискриминација на основу националности, места боравка 
и/или језика забрањена и укључује једнак третман када се 
говори о условима запошљавања, новчаним накнадама, ус-
ловима отпуштања и примањима социјалне помоћи.

Даље, одређена права се проширују и на чланове по-
родице радника. Импликације и концепт ове слободе, као и 
сам појам радника, додатно су интерпретирани и развијени 
праксом Европског суда правде. Одредбе које се тичу нак-
надног права на пензију запослених и самозапослених који 
се крећу унутар ЕУ, такође су укључене у генералне принци-
пе слободе кретања радника.

    В.П.

Eкспланаторни скрининг за Поглавље 2

Ово поглавље европског законодавства 
биће посебно интересантно за грађане 
Србије, јер се сви прописи садржани у 
њему односе на конкретна права грађана, 
као што су: остваривање права на пензију, 
лечење, запошљавање, информисање у вези 
са запошљавањем, као и свих других права 
из области социјалног осигурања

СЛОБОДА 
КРЕТАЊА 
РАДНИКА

Које политике ЕУ се директно  
 тичу предузетништва?

Имајући у виду историју стварања ЕУ, све политике које су 
у надлежности Европске заједнице тичу се у мањој или већој 
мери предузетништва. На предузетништво директно утичу 
све политике које су у искључивој надлежности ЕУ и све по-
литике које су у подељеној надлежност ЕУ и држава чланица, 
са изузетком зоне слободе, безбедности и правде и развојне и 
хуманитарне помоћи. На предузетништво, такође, утиче и ко-
ординација националних политика на нивоу ЕУ, а изнад свега 
координација економских политика и политика запошљавања 
држава чланица, као и координација индустријских политика 
и политике професионалне обуке коју државе чланице спрово-
де на нивоу ЕУ и где ЕУ спроводи одређене активности у циљу 
подршке мерама држава чланица. Услови запошљавања у ЕУ 

Регулативом Савета бр. 1612/68 прописано је да сви грађа-
ни земаља чланица ЕУ имају исто право:

• да без дискриминације конкуришу за посао и раде;
• добију исту помоћ служби за запошљавање; 
• забрану дискриминације у погледу услова рада и плаћања, 

отпуштања са посла и поновног запошљавања;
• исте социјалне и пореске олакшице; 
• иста права на професионалне обуке и преквалификацију; 
• једнак третман у погледу чланства у синдикатима;
• иста права у погледу стамбених питања;
• деца радника имају иста права на опште образовање.
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Роми су највећа етничка мањина на старом континенту. 
Према проценама Савета Европе, Роми живе у готово 
свим земљама Европе, али се њихов број разликује од 
земље до земље. У Бугарској они чине око 10% попу-

лације, у Словачкој 9%, Румунији 8%, Мађарској 7%, а Чешкој 
и Шпанији између 1,5 и 2,5%. У земљама Западног Балкана 
и Турској живи трећина ромске популације - 3,8 милиона. 
Боља интеграција Рома кључна је за поштовање основних 
права великог броја грађана и већу социјалну кохезију, али 
има и значајне економске користи. Роми, наиме, предста-
вљају растући део радно способне популације, јер су у про-
секу стари 25 година. Према недавном истраживању Светске 
банке, пуна интеграција Рома на тржишту рада донела би 
неким земљама економску корист од око пола милијарде 
евра. 

Проблем многих земаља, па и Србије, представља чиње-
ница да је велики број Рома, пре свега они који живе у нефор-
малним насељима (6,8 одсто ромске популације у Србији), 
правно невидљив, односно, нису уписани у матичне књиге 
рођених, па самим тим не могу добити ни основна документа, 
попут личне карте, нити остварити нека основна права, као 
што је право на здравствену заштиту, образовање, социјалну 
помоћ, држављанство, итд. Србија је прва земља у региону 

која је систематски кренула у решавање овог проблема, ис-
такнуто је на конференцији за новинаре представника Ви-
соког комесаријата УН за избеглице (UNHCR), Министарства 
правде и државне управе Републике Србије и Kанцеларије 
заштитника грађана. Представљајући резултате заједничких 
напора у решавању проблема у тој области, они су оценили 
да је постигнут видљив напредак и најавили да ће се наста-
вити са тим активностима, чији је циљ да до краја 2015. годи-
не у Србији не буде правно невидљивих особа.

„Од 2009. године у Србији је у матичну књигу рођених 
накнадно уписано 20.679 Рома, а план је да до 2015. буду 
уписани сви који су тренутно правно невидљиви. Захтев за 
упис у матичне књиге рођених, поред лица која желе да ост-
варе то право, може да поднесе и центар за социјални рад, 
при чему су ослобођени свих судских и административ-
них такси“, изјавила је државна секретарка Министарства 
правде Гордана Стаменић и додала да нема тачне податке 
о броју неуписаних Рома, али да постоји утисак да се њихов 

Инклузија Рома

Проблем многих земаља, па и Србије, 
представља чињеница да је велики број 
Рома правно невидљив, односно, нису 
уписани у матичне књиге рођених, па 
самим тим не могу добити ни основна 
документа, попут личне карте, нити 

остварити нека основна права

ПРАВНО  
(НЕ)ВИДЉИВИ

Хоћу продуктиван живот, а не азил!
Пројекат „Хоћу продуктиван живот, а не азил!“ има за циљ 

да помогне повратницима, депортованим и расељеним лицима 
и расељеним ромским породицама у колективним центрима у 
десет општина, да интегришу децу и породице у живот у Србији. 
Кроз радионице за децу, младе и њихове родитеље, ове циљне 
групе ће бити информисане о свим последицама продаје деце и 
младих у сврху аранжираних бракова у иностранству, продаје 
деце и младих, као и њиховог врбовања за илегалне послове у 
иностранству.

Кроз програм финансијског описмењавања, млади и њи-
хови родитељи биће упознати са основним предусловима за 
економско осамостаљивање. Подршка унапређењу живота ром-
ске популације, која је постала хронично зависна од социјалне 
и државне помоћи, биће пружена и кроз помоћ и подршку у 
регистрацији нерегистроване деце и родитеља, у нострифика-
цији сведочанстава о завршеним разредима у иностранству, по-
везивању са образовним, здравственим, социјалним и другим 
институцијама, као и кроз директну помоћ и помоћ у стицању 
тачне и конкретне информације о мерама које Република Србија 
и земље Западне Европе спроводе у заштити од злоупотреба 
безвизног режима.

Пројекат реализује Удружење „Помоћ деци“ из Београда. 
Партнери на пројекту су ОФЕР - Омладински форум за едука-
цију Рома из Бујановца и Удружење бораца из Крајине у Репуб-
лици Србији, а пројектне активности се одвијају у колективним 
центрима у 10 општина у Србији.

Стање људских права у Србији
Током прошле године мало је учињено за решавање дугот-

рајних проблема људских права у земљама Западног Балкана, 
оцењено је у извештају међународне организације „Хјуман рајтс 
воч“. Истиче се да те земље морају више радити на усклађивању 
стања људских права с европским и међународним стандарди-
ма. „Хјуман рајтс воч“ је установио да је у земљама Западног 
Балкана остварен ограничен напредак у утврђивању одговор-
ности за ратне злочине, сузбијању дискриминације и кршењу 
људских права припадника ромске националне мањине и мал-
третирању и насиљу над новинарима и ЛГБТ заједницама. Како 
истичу из те организације, недостају трајна решења за избегли-
це и интерно расељене особе. Наводи се да је заштита мањи-
на и даље недовољна широм региона, укључујући и заштиту 
Рома, који су суочени с раширеном дискриминацијом у погледу 
приступа здравственој заштити, образовању и решавању стам-
беног питања, а има и присилних деложација.
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број смањује због све мањег броја захтева за накнадни упис. 
Стаменићева је на представљању резултата пројекта о реша-
вању проблема Рома који немају лична документа истакла 
да је Закон о матичним књигама из 2009. допринео много, 
али да је 2012. године било неопходно донети Закон о изме-
нама и допунама Закона о ванпарничном поступку.

„Закон о матичним књигама препознао је и децу без ро-
дитељског старања, као и уписивање у матичне књиге после 
прописаног времена, али је било случајева када лица нису 
могла да докажу тачан датум рођења, па се ишло у ванпар-
нични поступак“, рекла је Стаменићева и нагласила да је ре-
шавању проблема Рома посебно допринео Споразум о раз-
умевању, који су у априлу 2012. потписали Министарство 
правде, заштитник грађана и Високи комесеријат Уједињених 
нација за избеглице. На основу тог споразума, како је речено, 
организоване су бројне обуке судија, запослених у центрима 
за социјални рад и матичара, као и посете насељима Рома.

Ова сарадња је већ дала резултате, а број правно не-
видљивих особа се константно смањује, истакнуто је на прес 
конференцији. Како је навео шеф представништва UNHCR-а 
у Србији, Едуардо Арболеда, до сада је око 10.000 Рома до-

било личне карте. Издато је више од 100 хиљада различитих 
личних докумената, а било је и око 900 посета изолованим 
подручјима. Арболеда је додао да је Србија прва земља на За-
падном Балкану која је потписала такав споразум и активно 
ради на решавању проблема правно невидљивих.

„Сада треба да се фокусирамо на то како да осигурамо 
да сва деца одмах буду регистрована на рођењу, чак и када 
родитељи немају документа. Такође, процедуре за добијање 
држављанства и даље трају дуго и ови поступци морају да се 
убрзају“, каже Едуардо Арболеда.

Према његовим речима, неопходно је радити заједно и 
осигурати да Роми који немају регистровано место стано-
вања сигурно могу да се пријаве на адресе центара за со-
цијални рад, како би могли да добију лична документа.

Напоменувши да је покретање питања правно невидљи-
вих особа интензивирано са извештајем заштитника грађана 
упућеном Скупштини Србије, у коме је посебно указано на тај 
проблем, заменик заштитника грађана за права национал-
них мањина, Роберт Сепи, оценио је да се, захваљујући по-
менутом партнерству, та питања решавају задовољавајућом 
динамиком. Смањује се број притужби правно невидљивих 
особа Канцеларији заштитника грађана. Потребно је да на-
длежни органи ефикасније и хитније решавају захтеве прав-
но невидљивих особа.

А.Б
Четири циља
Иако се директивом ЕУ о расној једнакости, коју су 

све земље чланице уградиле у национална законодавства, 
забрањује дискриминација по основу расне или етничке при-
падности, многи Роми и даље су жртве предрасуда или дубоко 
укорењене социјалне искључености. Свих 28 чланица Европске 
уније обавезало се крајем прошле године да ће спроводити сет 
препорука чији је циљ да се побољша економска и социјална 
интеграција ромске заједнице. То је до сада први правни ин-
струмент за инклузију Рома на нивоу ЕУ и, мада није правно 
обавезујући, очекује се да чланице ЕУ конкретним мерама 
допринесу већој интеграцији Рома у друштво. 

Препоруке, усвојене у савету ЕУ, треба да допринесу 
смањењу јаза између Рома и других делова популације у чла-
ницама ЕУ. Усвојене препоруке засноване су на извештајима 
Комисије о ситуацији ромске заједнице из последњих неколико 
година, а фокусиране су на четири циља из Оквира ЕУ за нацио-
налне стратегије за интеграцију Рома - приступу образовању, 
запошљавању, здравству и становању. Поред тога, препорука-
ма се чланицама дају смернице за унакрсне политике за инте-
грацију Рома, попут обезбеђења да се стратегије примењују на 
локалном нивоу, јачања антидискриминаторних прописа, уна-
пређења заштите ромске деце и жена и откривања сиромаштва 
у ромској заједници. Комисија наводи да ће структурни фон-
дови ЕУ, посебно Европски социјални фонд, и даље бити важна 
полуга за подршку инклузије Рома. За предстојећи финансијски 
период, Комисија ЕУ је предложила да интеграција маргинали-
зованих заједница, попут ромских, буде специфичан инвести-
циони приоритет.

Запошљавање Рома на  
 територији града Сомбора

У оквиру пројекта „Запошљавање Рома на територији града 
Сомбора“, 10 лица ромске националности ће покренути сопстве-
ни бизнис. Пројекат, у сарадњи са Градом Сомбором, финансира 
швајцарска фондација Open Society Institute, посредством Хума-
нитарног удружења „Пријатељи“ из Сремске Митровице. Ова 
сарадња резултирала је објављивањем јавног позива за доделу 
субвенција за самозапошљавање, незапосленим лицима ромске 
националности која су пријављена на евиденцију незапослених 
Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку 
за започињање сопственог бизниса. Субвенција се додељује у 
једнократном износу од 200.000 динара, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва или привредног 
друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос. 

Након провере испуњености услова јавног позива, Филија-
ла Сомбор Националне службе за запошљавање извршила је 
рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана и 
категорије лица. Градоначелник Града Сомбора је по прибавље-
ном мишљењу комисије за спровођење пројекта донео одлуку 
о финансирању 10 захтева. Користећи субвенције за самоза-
пошљавање, учесници овог јавног позива регистроваће делат-
ности које се баве прикупљањем секундарних сировина, такси 
превоз, превоз у линијском саобраћају, етно куће и друго.
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На разговору за посао морате да се појавите на време, 
да будете адекватно обучени и, наравно, представи-
те себе у најбољем светлу. Постоји неколико детаља 
који подсвесно могу утицати на исход разговора. На-

водно, најбољи термин за одржавање разговора за посао је 
уторком, у 10 и 30 часова, наводи „Гласдор“ (Glassdoor). Раз-
лог томе је што су људи најпродуктивнији уторком и неће 
бити у журби. Такође, добро је и само време одржавања раз-
говора, јер није превише рано, тако да је особа која вас интер-
вијуише већ стигла да прегледа електронску пошту, па чак и 
попије кафу. Није добро бити ни последњи на списку заказа-
них разговора. Особа која вас интервјуише неће моћи да вам 
посвети пуну пажњу, што због умора, што због размишљања 
о сутрашњим обавезама.

Имајте у виду
На Универзитету у Торонту дошли су до закључка да 

кандидати остварују слабије резултате током кишних дана. 
Истраживање је трајало шест година, а упоређивани су ре-
зултати готово 3.000 кандидата.

Уколико имате ривала, било би добро да сазнате када та 
особа има заказан разговор. Ако се испостави да сте у рас-
пореду истог дана, настојте да закажете нови термин. Без 
обзира на ваше квалификације, утисак који остављате на 
потенцијалне послодавце зависи и од утиска који су други 
кандидати оставили, па ће бити теже уколико су истог дана 
разговарали са више јаких кандидата.

„Сајанс дејли“ (ScienceDaily) истиче да помало нарцисо-
идне особе пролазе боље на разговорима за посао, пре свега 
јер се не осећају нелагодно када хвале себе. Послодавце инте-
ресује како се опходите према другим људима, па ће многи 
питати своје асистенте какав је био ваш контакт са њима.

Да ли ћете бити изабрани као идеалан нови запослени, 
зависи и од тога да ли ћете прихватити шољицу кафе коју 
вам потенцијални послодавац понуди. Ако вам на разговору 
понуде још нешто за пиће, поред воде, немојте прихватити, 
нарочито кафу. Нико не жели да изгуби још неколико додат-
них минута на поручивање, а још мање на спремање кафе.

Према одређеним истраживањима, плава и црна боја 
су најбољи избор за разговор за посао, а наранџаста најгори. 
Стога се држите одеће конзервативних нијанси.

Различите генерације цене различите вредности, па би 
требало да водите рачуна и о годинама особе која вас интер-

вјуише. Не заборавите да вас не оцењују само на основу од-
говора које дајете, већ и на основу питања које постављате 
потенцијалним послодавцима.

Интервју из вашег дома
Све више разговора за посао у свету обавља се путем 

„Скајпа“, а сервис за видео-позиве није стран ни престижним 
школама, попут „Харварда“, у процесу селекције студената. 
Стога није лоше припремити се и за овакву врсту интервјуа, 
јер ће ова пракса вероватно постати уобичајена и у нашој 
земљи у одређеном тренутку.

Саветник за каријеру Барбара Пачер (Pachter), у својој 
књизи „Основе пословног бонтона“, између осталог саветује 
како се припремити за ову врсту интервјуа.

Тестирајте опрему. Када је реч о технологији, треба се 
спремити и за неочекиване ситуације. Пре почетка интер-
вјуа, проверите да ли вам „Скајп“ функционише, јер пет ми-
нута пре заказаног интервјуа није право време да утврдите 
да имате проблема са звуком.

Проверите околину. Проверите како ћете изгледати 
саговорнику са друге стране камере - обратите пажњу шта 
све камера хвата и да ли је осветљење добро. Ако је иза вас 
прозор, размислите о томе да се сместите на неком другом 
месту, јер светло не би требало да буде иза вас, већ испред.

Елиминишите евентуалне прекиде. Искључите телефо-
не, водите рачуна да вас у току разговора не прекине други 
позив путем „Скајпа“, такође, други људи не би требало да 
вам се шетају иза леђа током интервјуа.

Не дозволите да вас омета сопствена слика. Промените 
подешавања тако да вам овај прозор не буде видљив или га 
прекријте самолепљивим папирићем.

Обуците се прикладно. То што сте током интервјуа за 
посао у свом дому не значи да не треба да се обучете профе-
сионално. Чињеница да камера током разговора не снима и 
доњи део вашег тела није изговор да обучете само кошуљу, 
док ћете остати у доњем делу тренерке - можда ћете морати 
да устанете.

Гледајте у камеру. Како је природно током разговора 
да другу особу гледате у лице, тако већина људи током ви-
део-позива гледа у монитор. Ипак, уколико гледате право у 
камеру, особи која вас интервјуише одаћете утисак да је гле-
дате право у очи.

Не гестикулирајте превише. Људи често претерано ге-
стикулирају током видео-позива. Иако је гестикулација у 
одређеној мери прихватљива, размислите шта ће бити су-
вишно када се налазите у ограниченом простору монитора 
и ока камере.

    Извор: bizlife.rs

Да ли ћете добити посао?

Различите генерације цене различите вредности, па би требало да водите рачуна 
и о годинама особе која вас интервјуише. Не заборавите да вас не оцењују само на 

основу одговора које дајете, већ и на основу питања која постављате потенцијалним 
послодавцима

ИзненаЂујуЋИ ФактоРИ
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Oпшти услови огласа/конкурса 

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за 
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана 
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;

- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  
  нису неопходни или елиминаторни услови;

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

209

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места 
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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 Администрација и управа

беогрА д

гРаДска опШтИна воЖДоваЦ 
упРава опШтИне 

оДељење за опШту упРаву
11000 Београд, Устаничка 53

Сарадник за економске послове
за рад у Одељењу за финансије, привреду, 

друштвене делатности и планирање, Одсек за буџет, 
инвестиције и јавне набавке, на одређено време до 

6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, једна година радног стажа, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару; да кан-
дидат испуњава и опште услове утврђене чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је држављанин РС; да 
је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова огласа подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: Упра-
ва Градске општине Вождовац, Одељење за општу управу, 
Београд, Устаничка 53 или непосредно на писарници Управе 
Општине, Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази (у оригиналу или оверене фотокопије), 
као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

јАгодИНА

гРаДска упРава за 
ДРуШтвене ДелатностИ

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови припреме података из области 
дечје и социјалне заштите

у Градској управи за друштвене делатности, на 
одређено време од 5 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне спре-
ме, економске, преводилац сарадник, 1 година радног стажа и 
положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кан-
дидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, да 
поседује општу здравствену способност. Пријаве на оглас, са 
доказима о испуњавању услова, подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

гРаДска упРава за 
ИнспекЦИјске послове
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Помоћник саобраћајног инспектора
за рад у Градској управи за инспекцијске послове, на 

одређено време од 1 године

УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне спреме, 
виша техничка школа - група друмски или градски саобраћај 
или први степен правног факултета, 1 година радног стажа и 
положен државни стручни испит. Поред посебних услова, кан-
дидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, да 
поседује општу здравствену способност. Пријаве на оглас, са 
доказима о испуњавању услова, подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

гРаДска упРава за 
опШте И зајеДнИЧке послове

35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Курир месне канцеларије
за рад у Градској управи за опште и заједничке 

послове, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Портир
за рад у Градској управи за опште и заједничке 

послове, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне спреме, машинбравар, 
угоститељ, инсталатер и 6 месеци радног стажа.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат морада испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државнимн орга-
нима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу здравствену 
способност. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању усло-
ва, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

КИКИНдА

опШтИнска упРава 
опШтИне сента

24400 Сента, Главни трг 1

Радник на пословима нормативно-правних 
послова и стручно-оперативних послова 

Одељења за скупштинске послове
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; стечено високо образовање дру-
гог степена, односно завршене мастер академске студије или 

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Администрација и управа
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високо образовање стечено у складу са прописима који су важи-
ли до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је 
законом изједначено са академским називом мастер из области 
правних наука, једна година радног искуства, положен државни 
стручни испит према закону којим се уређује положај држав-
них службеника. Као доказе о испуњености услова огласа, уз 
пријаву кандидат мора да приложи следећу документацију: уве-
рење о држављанству, уверење да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, доказ о стручној спреми, доказ о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КрАљево

опШтИнска упРава 
опШтИне вРњаЧка Бања
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима информисања
на одређено време до повратка одсутног радника, за 
рад у Одељењу за стручне послове органа Општине, 

Општинске управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стече-
но на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), у образовном пољу друштвено-хуманистич-
ких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - политиколошки, правни факултет, филозоф-
ски или економски факултет и најмање 1 година радног иску-
ства у струци; да је кандидат држављанин Републике Србије, 
да је пунолетно лице, да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве 
се подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања, Круше-
вачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

КрУшевАц

слуЖБа меснИх зајеДнИЦа 
гРаДа кРуШевЦа

37000 Крушевац, Драгомира Гајића 1
тел. 037/441-371

Секретар месне заједнице
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима, кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: средње образовање у четворо-
годишњем трајању - гимназија, економско-трговинска школа, 
техничка школа, педагошка школа, хемијско-технолошка шко-
ла, електротехничка школа, машинско-електротехничка шко-
ла, пољопривредно-техничка школа или медицинска школа и 
најмање шест месеци радног искуства. Уз пријаву са биогра-
фијом кандидати треба да приложе и друга документа: дипло-
му о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених (издат 
на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у 
„Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење полицијске управе да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 

најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу (не старије од 
6 месеци), уверење основног и вишег суда да није у току кри-
вични поступак и да није покренута истрага против кандида-
та (не старије од 6 месеци) и потврду о радном искуству. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору 
кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом слати на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

НовИ сА д

влаДа ап војвоДИне 
упРава за зајеДнИЧке послове 

покРајИнскИх оРгана
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-650

Кафе-кувар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: основно образовање и пробни рад од три месеца. 
Обавља послове пружања угоститељских услуга, припрема 
топле напитке и безалкохолна пића за послужење, пере посуђе 
и одржава чистоћу радне просторије, као и друге послове по 
налогу помоћника директора, начелника одељења и шефа одсе-
ка. У радни однос у државном органу не може бити примљено 
лице које је осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси дирек-
тор Управе за заједничке послове покрајинских органа. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана. Докази који се прилажу: пријава 
на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и 
контакт телефон; фотокопија личне карте, односно испис очи-
тане биометријске личне карте; фотокопија радне књижице; 
CV - радна биографија; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или кажња-
ван за дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, издато од стране МУП-а (не старије од шест 
месеци); доказ о одговарајућој школској спреми према усло-
вима (оригинал или оверена фотокопија). Кандидат који буде 
изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности (не старије од 6 месеци). Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

влаДа ап војвоДИне 
упРава за зајеДнИЧке послове 

покРајИнскИх оРгана
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-843

Перач моторног возила
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: основно образовање и пробни рад од три месеца. 
Обавља послове прања спољашњости возила, чишћење и уси-
савање унутрашњости возила, доливања течности за прање 
ветробранског стакла, одржава опрему за прање, као и друге 
послове по налогу помоћника директора и начелника одељења. 
У радни однос у државном органу не може бити примљено лице 
које је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Одлуку о 
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избору између пријављених кандидата доноси директор Управе 
за заједничке послове покрајинских органа. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана. Докази који се прилажу: пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт 
телефон, фотокопија личне карте, односно испис очитане био-
метријске личне карте, фотокопија радне књижице, CV - рад-
на биографија, уверење о држављанству - не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или кажњаван за дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
издато од стране МУП-а, не старије од шест месеци, доказ о 
школској спреми према условима (оригинал или оверена фото-
копија). Кандидат који буде изабран дужан је да достави лекар-
ско уверење о општој здравственој способности, не старије од 6 
месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.

влаДа ап војвоДИне 
упРава за зајеДнИЧке послове 

покРајИнскИх оРгана
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-232

Стручни сарадник за укњижбу имовине
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање у области правних наука на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) или на основним студијама права у трајању од најмање 
четири године и завршен приправнички стаж, односно најмање 
годину дана радног стажа у струци, од тога најмање шест месе-
ци у имовинско-правним пословима и положен државни струч-
ни испит или најмање пет година радног стажа у покрајинској 
управи, од тога најмање шест месеци у имовинско-правним 
пословима и положен државни стручни испит, стечено високо 
образовање на студијама права првог степена (основне академ-
ске студије) и најмање четири године радног стажа у струци, од 
тога најмање шест месеци на имовинско-правним пословима, 
положен државни стручни испит или најмање пет година рад-
ног стажа у покрајинској управи, од тога најмање шест месеци 
у имовинско-правним пословима и положен државни стручни 
испит, оспособљеност за обављање мање сложених послова са 
ограниченим бројем међусобно повезаних различитих задата-
ка у којима се примењују утврђене методе рада, поступци или 
стручне технике, основни ниво оспособљености за рад на рачу-
нару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца. Обавља опште 
- правне, управне, статистичко-евиденционе, нормативне и 
студијско-аналитичке послове, који се односе на: припрему 
података и послове укњижбе, прибављање исправа и оста-
лих доказа о праву коришћења и праву својине, прикупљање 
и сређивање одређених података и селекцију документацио-
ног материјала; укњижбу својине АП Војводине на непокрет-
ностима, прикупљање и сређивање одређених података веза-
них у вези са укњижбом; прикупљање, контролу и сређивање 
података за вршење појединих информационо-документацио-
них послова, одговоран за правилну примену утврђених мето-
да рада, поступака и стручних техника, а самосталност у раду 
ограничена је повременим надзором непосредног руководиоца 
и његовим општим усмерењима и општим упутствима за реша-
вање сложенијих методолошких, процедуралних или технич-
ких проблема, обавља и друге послове по налогу директора 
и помоћника директора. У радни однос у државном органу не 
може бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Одлуку о избору између пријављених канди-
дата доноси директор Управе за заједничке послове покрајин-
ских органа. Рок за подношење пријаве је 8 дана. Докази који 
се прилажу: пријава на оглас у којој је потребно навести тачну 

адресу становања и контакт телефон; фотокопија личне карте, 
односно испис очитане биометријске личне карте; фотокопија 
радне књижице; CV - радна биографија; уверење о држављан-
ству - не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
кажњаван за дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, издато од стране МУП-а - не старије од 
шест месеци; доказ о високој стручној спреми према услови-
ма (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал 
или оверена фотокопија); потврда о оспособљености за рад 
на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или оверена фотокопија; 
фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, 
уговори и други акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечен радни стаж). Кан-
дидат који буде изабран дужан је да достави лекарско уверење 
о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

влаДа ап војвоДИне 
упРава за зајеДнИЧке послове 

покРајИнскИх оРгана
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-650

Виши референт - архивар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: образовање стечено у средњој школи, радни стаж у 
струци од најмање три године на административним пословима, 
положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености 
за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месеца. 
Обавља помоћно-техничке и друге административне посло-
ве везане за техничку припрему архивске грађе, врши пријем 
архивске грађе из писарнице, са ограниченим бројем једностав-
них сличних задатака у којима се примењују једноставне и пре-
цизно утврђене методе рада и поступци, одговоран је за правил-
ну примену утврђених метода рада и поступака, а самосталност 
у раду је ограничена повременим надзором руководиоца, као и 
друге послове по налогу помоћника директора и шефа одсека. 
У радни однос у државном органу не може бити примљено лице 
које је осуђивано за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Одлуку о 
избору између пријављених кандидата доноси директор Управе 
за заједничке послове покрајинских органа. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана. Докази који се прилажу: пријава на оглас 
у којој је потребно навести тачну адресу становања и контакт 
телефон; фотокопија личне карте, односно испис очитане био-
метријске личне карте; фотокопија радне књижице; CV - рад-
на биографија; уверење о држављанству - не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или кажњаван за дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
издато од стране МУП-а - не старије од шест месеци; доказ о 
средњој стручној спреми према условима (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена фото-
копија); потврда о оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL 
START) - оригинал или оверена фотокопија; фотокопија доказа 
о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и други 
акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечен радни стаж). Кандидат који буде 
изабран дужан је да достави лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности, не старије од 6 месеци. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

Администрација и управа
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влаДа ап војвоДИне 
упРава за зајеДнИЧке послове 

покРајИнскИх оРгана
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-843

Виши референт за послове обезбеђења
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: образовање стечено у средњој школи, радни стаж у 
струци од најмање три године, положен државни стручни испит, 
положен специјалистички курс, основни ниво оспособљености 
за рад на рачунару (ЕCDL START) и пробни рад од три месе-
ца. Обавља помоћно-техничке и рутинске послове физичког и 
техничког обезбеђења у згради Скупштине и Владе АП Војво-
дине, односно објектима АП Војводине, са ограниченим бројем 
једноставних сличних задатака у којима се примењују једнос-
тавне и прецизно утврђене методе рада и поступци, одговоран 
је за правилну примену утврђених метода рада и поступака, а 
самосталност у раду је ограничена повременим надзором руко-
водиоца и обавља друге послове по налогу помоћника дирек-
тора и начелника одељења и координатора. У радни однос у 
државном органу не може бити примљено лице које је осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Одлуку о избору између 
пријављених кандидата доноси директор Управе за заједничке 
послове покрајинских органа. Рок за подношење пријаве је 8 
дана. Докази који се прилажу: пријава на оглас у којој је потреб-
но навести тачну адресу становања и контакт телефон; фото-
копија личне карте, односно испис очитане биометријске лич-
не карте; фотокопија радне књижице; CV - радна биографија; 
уверење о држављанству - не старије од шест месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или кажњаван за дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, издато од стране 
МУП-а - не старије од шест месеци; доказ о средњој стручној 
спреми према условима (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у орга-
ну управе (оригинал или оверена фотокопија); потврда о оспо-
собљености за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или 
оверена фотокопија; доказ о испуњавању услова за ношење 
оружја; доказ о завршеном курсу за обезбеђење лица и објека-
та, познавање прописа и безбедно руковање оружја од стране 
референтне установе. Кандидат који буде изабран дужан је да 
достави лекарско уверење о општој здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену адресу.

опШтИнска упРава БеЧеј
21220 Бечеј, Трг ослобођења 2

Секретар Службе за скупштинске послове
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, пунолетство, општа 
здравствена способност, прописана стручна спрема и да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Посеб-
ни услови за заснивање радног односа: VII/1 степен стручне 
спреме, дипломирани правник, три године радног искуства и 
положен стручни испит за рад у државним органима, односно 
обавеза полагања стручног испита у законском року. Уз пријаву 
приложити следећу документацију, у оригиналу или у овере-
ној фотокопији: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење, диплому о стеченом VII/1 
степену стручне спреме, правни факултет (дипломирани прав-
ник), извод из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве, доказ о радном искуству, уверење о положеном стручном 
испиту и кратку радну биографију. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у 

публикацији „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За секретара - не отварати - по огласу“, поштом или лично у 
Општински услужни центар, канцеларија бр. 7, шалтер бр. 2 
Општинске управе Општине Бечеј. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

пИрот

„тИгаР“ аД пИРот
18300 Пирот, Николе Пашића 213

Извршни директор за комерцијалу и 
маркетинг

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да посе-
дује високу стручну спрему; најмање пет година радног иску-
ства на пословима руковођења; знање енглеског језика; знање 
рада на рачунару; да покаже задовољавајуће резултате на 
психолошком тестирању код послодавца. Извршни директор за 
комерцијалу и маркетинг не може бити лице: које је директор 
или члан надзорног одбора у више од пет друштава; које је 
осуђивано за кривично дело против привреде, током периода 
од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с 
тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржа-
вању казне затвора; коме је изречена мера безбедности забра-
не обављања делатности која представља претежну делатност, 
за време док траје та забрана. Уз пријаву потребна је следећа 
документација (у оригиналу или оверене копије): биографија, 
адреса и контакт телефон; доказ о завршеној школској спре-
ми - диплома о високој стручној спреми; оверена фотокопија 
или очитана лична карта; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о укупном радном искуству стеченом у струци;  изјава 
кандидата да није директор или члан надзорног одбора у више 
од пет друштава; уверење да није осуђиван за кривично дело 
против привреде, током периода од пет година, рачунајући од 
дана правноснажне пресуде, с тим да се у тај период не рачуна-
ва време проведено на издржавању казне затвора; уверење да 
кандидату није изречена мера безбедности забране обављања 
делатности која представља претежну делатност, док траје та 
забрана. Кандидати који буду уврштени у ужи избор биће поз-
вани на интервју, психолошко тестирање, практичну проверу 
знања рада на рачунару и тест провере знања енглеског језика. 
Пријаве са траженим документима доставити лично или препо-
рученом поштом, на горенаведену адресу, односно на е-mail: 
info@tigar.com, на коверти назначити: „Пријава на конкурс 
за избор и именовање извршног директора за комерцијалу и 
маркетинг ТИГАР АД“. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

пожАревАц

гРаДска упРава
12000 Пожаревац, Дринска 2

тел. 012/539-651

Нормативно - правни послови
за рад у Одељењу за привреду, ЛЕР и заштиту 

животне средине, на одређено време до 12 месеци 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет - дипло-
мирани правник, једна година радног искуства, положен држав-
ни стручни испит. Кандидати подносе: пријаву на оглас, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, лекарско уверење, доказ о прописаној стручној спреми, 
доказ да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државним органима. 
Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од дана исте-
ка рока за оглашавање. Пријаву са документацијом кандидати 
подносе на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Дринска 

Администрација и управа
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2, 12000 Пожаревац. Ближа обавештења у вези са огласом могу 
се добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 
38 или на број телефона: 012/539-651. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања.

сУботИцА

туРИстИЧка оРганИзаЦИја 
опШтИне БаЧка топола

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30
тел. 024/711-020

Директор
избор и именовање на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима, треба да испуњава и 
услове предвиђене Статутом Туристичке организације Општи-
не Бачка Топола, да има високу стручну спрему са 2 године 
радног искуства, односно вишу стручну спрему са 3 године 
радног искуства или средњу стручну спрему са 4 године рад-
ног искуства на руководећим местима, познавање једног свет-
ског језика. Уз пријаву кандидат треба да приложи: диплому 
о завршеној стручној спреми, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњива 
дела која га чине неподобним за обављање послова директора, 
уверење о радном искуству, доказ о познавању једног светског 
језика и уверење о здравственој способности. Пријаве кандида-
та са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа, на адресу: Туристичка организација Општине Бач-
ка Топола, 24300 Бачка Топола, Главна 12, са назнаком: „За 
конкурс за именовање директора - не отварати“. Непотпуне и 
неблаговреме пријаве неће се узети у разматрање.

вАљево

гРаДска упРава за ДРуШтвене 
ДелатностИ, ФИнансИје, ИмовИнске И 
ИнспекЦИјске послове гРаДа ваљева

14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Грађевински инспектор
на одређено време због повећаног обима посла, 12 

месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава - опште 
услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, 
да има општу здравствену способност, да није под истрагом 
и кривично осуђивано; посебне услове: завршен грађевински 
или архитектонски факултет, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, положен стручни испит, најмање 
три године радног искуства. Посебна напомена: под заврше-
ним факултетом подразумева се високо образовање стечено 
на студијама другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, односно не подразумевају 
се факултети са трогодишњим студијама. Уз пријаву на оглас, 
као доказе о испуњености услова, кандидати подносе следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, оверену фотокопију радне књижице, 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту, уверење да лице није осуђивано 
за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривич-
на дела, уверење о општој здравственој способности и личну 

и радну биографију. Пријаве са комплетном документацијом 
доставити у затвореној коверти на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За избор кандидата - грађевински инспектор - прија-
ва на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити 
поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове).

Послови финансирања органа града
на одређено време због повећаног обима посла, 12 

месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава - 
опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пуно-
летно, да има општу здравствену способност, да није под истра-
гом и кривично осуђивано; посебне услове: завршен економски 
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање три године радног искуства. Посебна напоме-
на: под завршеним факултетом подразумева се високо образо-
вање стечено на студијама другог степена, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, односно 
не подразумевају се факултети са трогодишњим студијама. 
Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова канди-
дати подносе следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотоко-
пију радне књижице, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не 
води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплет-
ном документацијом доставити у затвореној коверти, на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за послове 
финансирања органа града - пријава на оглас (име и презиме) 
- не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шал-
тер писарнице (у приземљу Градске управе за локални развој, 
привреду, урбанизам и комуналне послове).

Послови у области основног и средњег 
образовања

на одређено време због повећаног обима, 12 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава - 
опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пуно-
летно, да има општу здравствену способност, да није под истра-
гом и кривично осуђивано; посебне услове: завршен економски 
или правни факултет, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе, најмање три године радног искуства. Посебна 
напомена: под завршеним факултетом подразумева се висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно не подразумевају се факултети са трогодишњим сту-
дијама. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености усло-
ва кандидати подносе следећу документацију: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, овере-
ну фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, 
уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да 
се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здрав-
ственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за 
послове у области основног и средњег образовања - пријава на 
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом 
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе 
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Администрација и управа
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За послове буџета и финансирања 
друштвених делатности

на одређено време због повећаног обима посла, 12 
месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава - 
опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пуно-
летно, да има општу здравствену способност, да није под истра-
гом и кривично осуђивано; посебне услове: завршен економски 
факултет, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање три године радног искуства. Посебна напоме-
на: под завршеним факултетом подразумева се високо образо-
вање стечено на студијама другог степена, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, односно 
не подразумевају се факултети са трогодишњим студијама. 
Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова канди-
дати подносе следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотоко-
пију радне књижице, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту за рад у органима државне управе, уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да се не 
води истрага за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. Пријаве са комплет-
ном документацијом доставити у затвореној коверти, на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за посло-
ве буџета и финансирања друштвених делатности - пријава на 
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом 
или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе 
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Инспектор канцеларијске контроле
на одређено време због повећаног обима, 12 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас, може да конкурише лице које испуњава - 
опште услове: да је држављанин Републике Србије, да је пуно-
летно, да има општу здравствену способност, да није под истра-
гом и кривично осуђивано; посебне услове: завршен правни, 
економски или други одговарајући факултет, положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе, познавање рада 
на рачунару, најмање једна година радног искуства. Посебна 
напомена: под завршеним факултетом подразумева се висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно не подразумевају се факултети са трогодишњим сту-
дијама. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуњености усло-
ва кандидати подносе следећу документацију: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, овере-
ну фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, 
уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да 
се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здрав-
ственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - 
инспектор канцеларијске контроле - пријава на оглас (име и 
презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, 
на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Послови књиговодства буџета друштвених 
делатности

на одређено време због повећаног обима посла, 
најмање 12 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас може да конкурише лице које испуњава - опште 
услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, 
да има општу здравствену способност, да није под истрагом и 
кривично осуђивано; посебне услове: IV степен школске спре-

ме, економског смера, положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање једну годину радног искуства. Уз 
пријаву на оглас, као доказе о испуњености услова кандидати 
подносе следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену школске спреме, овере-
ну фотокопију радне књижице, оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, 
уверење да лице није осуђивано за кривична дела, уверење да 
се не води истрага за кривична дела, уверење о општој здрав-
ственој способности и личну и радну биографију. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити у затвореној коверти, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за 
послове књиговодства буџета друштвених делатности - прија-
ва на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити 
поштом или лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове).

За послове пријема захтева за остваривање 
породиљских права и права на родитељски 

додатак
на одређено време због повећаног обима посла, 12 

месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се 
објављује оглас може да конкурише лице које испуњава - опште 
услове: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да 
има општу здравствену способност, да није под истрагом и кри-
вично осуђивано; посебне услове: IV степен школске спреме, 
правног, економског или друштвеног смера, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, најмање једна годи-
на радног искуства. Уз пријаву на оглас, као доказе о испуње-
ности услова кандидати подносе следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену школ-
ске спреме, оверену фотокопију радне књижице, оверену фото-
копију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе, уверење да лице није осуђивано за кривична 
дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење 
о општој здравственој способности и личну и радну биографију. 
Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор канди-
дата - за послове пријема захтева за остваривање породиљских 
права и права на родитељски додатак - пријава на оглас (име 
и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити поштом или лично, 
на шалтер писарнице (у приземљу Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Администрација и управа
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 Трговина и услуге
DELTEX LTD

21000 Нови Сад, Царинска 1
тел: 021/662-3399, 662-4395

e-mail: novako@deltex.rs

Менаџер продаје

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, свих занимања. 
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу свој CV на горена-
ведену мејл адресу.

Доо „платонеум“
21000 Нови Сад, Пионирска 4

тел. 021/6338-099, 063/501-619
e-mail: platoneum@gmail.com

Комерцијалиста

УСЛОВИ: VI/1 степен - комерцијалиста, VII/1 степен - дипло-
мирани економиста за унутрашњу и спољну трговину. Канди-
дати треба да поседују: возачку дозволу „Б“ категорије, знање 
из основне информатичке обуке, сертификат ЕCDL START (4 
модула), знање енглеског језика - почетни ниво. Пожељно је 
искуство у директној продаји на истим и сличним пословима. 
Пријаве слати на горенаведену мејл адресу, информације на 
горенаведене бројеве телефона.

 Грађевинарство и индустрија

„атм“ Доо
31205 Севојно, Миливоје Марића бб

тел. 031/714-240

Послужилац машина у производњи
за рад у Пожеги, на одређено време до 9 месеци

15 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме, рад у смена-
ма и ноћни рад, са и без радног искуства, брзина, одговорност 
и прецизност. Пријаве слати на е-mail: оffice@аtm.cо.rs или се 
јавити на бројеве телефона: 031/714-237 и 714-240. Конкурс је 
отворен до 15. фебруара 2014. године.

пп „пантовИЋ“
31000 Ужице, Градска 5

тел. 031/560-457

Дизајнер текстилних производа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
текстилства и дизајна, рад у првој смени, возачка дозвола 
„Б“ категорије, основна информатичка обука, енглески језик - 
виши или конверзацијски ниво. Пријаве слати на е-mail: оffice@
temperaturefashion.com или донети лично у просторије послода-
вца. Конкурс је отворен до 15.02.2014. године.

„ФИнагРо“ Доо
36350 Рашка, Старовласовска бб

тел. 020/332-030

Вођа производње у млекари

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије, радно искуство на истим или сличним 
пословима најмање 2 године. Доказе о испуњавању услова из 
огласа послати на e-mail: finagronp@ptt.rs, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

„тИмеР“ Доо
24000 Суботица, Јожефа Атиле 32

тел. 024/554-180
e-mail: office@timer.rs

Шивач
5 извршилаца

Опис посла: шивење на индустријским машинама

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, шивач, конфекционар, 
обућар или лице без обзира на врсту и степен стручне спреме 
са искуством на траженим пословима. Пријаве слати на дату 
мејл адресу или се јавити лично у Јожефа Атиле 32, од 07 до 
14 часова. За детаљније информације обратити се на број теле-
фона: 024/554-180. Лице за контакт Јелена Карањац. Рок за 
пријављивање је до 15.02.2014.године.

Доо „ЧИЧево“
23000 Зрењанин, Гимназијска 8

тел. 063/514-195

Техничар у радионици за тахографе
2 извршиоца

Опис послова: обављање стручних послова у вези са уградњом, 
подешавањем, контролом, прегледом, оправком и демонтажом 
аналогних и дигиталних тахографа и послова на граничнику 
брзине.

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме саобраћајног, 
машинског или електро усмерења; поседовање лиценце техни-
чара за обављање послова у радионици за тахографе; пожељ-
но искуство на пословима у радионици за тахографе, али није 
неопходно.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АДРЕСА: Сајмови 

запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Трговина и услуге / грађевинарство и индустрија
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 Mедицина
спеЦИјалИстИЧка оРДИнаЦИја Из 

гИнекологИје И акуШеРства „холИмеД“
11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14

е-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства
Место рада: Земун - Батајница

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, позна-
вање енглеског језика, радно искуство на наведеним пословима 
минимум 2 године. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Лице за контакт: Илија Вуковљак.

спеЦИјална БолнИЦа „светИ сава“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Фактуриста
на одређено време до повратка радника са 

неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економске струке; шест 
месеци радног искуства у струци. Кандидат је дужан да прило-
жи следећу документацију, у фотокопији: диплому о завршеној 
средњој стручној спреми економске струке; потврду о радном 
искуству на пословима економске струке; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом 
на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати у разма-
трање.

Дом зДРавља 
„Др ДоБРИвоје геР. поповИЋ“

37230 Александровац, Болничка 6
тел. 037/751-148

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних зако-
ном мора да испуњава и следеће услове: завршен медицински 
факултет и положен специјалистички испит из једне од грана 
медицине из делатности Дома здравља и најмање 5 година 
специјалистичког стажа или завршен правни или економски 
факултет са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здрав-
ствене заштите. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о 
држављанству; диплому о стеченом високом образовању; уве-
рење о положеном специјалистичком испиту, односно о стече-
ној едукацији из области здравственог менаџмента. Сви докази 
се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене у општини или 
суду. Пријава на конкурс мора садржати и податке о лицу, са 
адресом становања, податке о образовању, о врсти и дужини 
радног искуства са кратким описом послова на којима је кан-
дидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности 
на тим пословима, податке о стручном усавршавању и о посеб-
ним областима знања. Пријаве на конкурс слати на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

спеЦИјална БолнИЦа за 
псИхИјатРИјске БолестИ 

„гоРња топонИЦа“
18202 Горња Топоница

Клинички психолог
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски 
факултет, група психологија, положен стручни испит. Кандидат 
уз пријаву - биографију треба да достави: оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицин-
ска школа општег смера; положен стручни испит за медицин-
ску сестру - техничара. Кандидат уз пријаву - биографију треба 
да достави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

опШта БолнИЦа алексИнаЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Административни радник
за рад у Служби за економско-финансијске послове, 

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера и нај-
мање 6 месеци радног искуства на економско-финансијским 
пословима. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој економ-
ској школи; потврду Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; биографију са адресом и кон-
такт телефон. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: 
Здравствени центар „Алексинац“, 18220 Алексинац, Момчила 
Поповића 144, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос административног радника“. Контакт телефон: 018/804-
215. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

оптИка „Фокус - ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен образо-
вања или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен 
образовања, без обзира на радно искуство; обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. 
Лице за контакт: Драгана Живковић.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

НсЗ позивни центар

Медицина 
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Измена огласа 
спеЦИјална БолнИЦа за 

псИхИјатРИјске БолестИ „ковИн“
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел/факс: 013/741-166

Оглас објављен 29.01.2014. године у публикацији 
„Послови“, мења се у делу УСЛОВИ, у погледу радног 
искуства, тако што се бришу речи: радно искуство 3 
године. У осталом делу текст огласа је непромењен.

унИвеРзИтетска ДеЧја клИнИка
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена на студија-
ма изнад 08,50; положен стручни испит; познавање најмање 
једног светског језика. Кандидати су дужни да доставе: крат-
ку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о 
положеном стручном иситу; оверену фотокопију радне књи-
жице; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању, 
потврде о обављеном раду од стране начелника служби здрав-
ствених установа на меморандуму, времену проведеном на 
раду и оценама рада кандидата уколико их кандидат поседује. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и 
сл). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способ-
ности за послове на које се примају. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем доктора медицине на одређено време по 
основу замене“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; нај-
мање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице. 
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске 
сестре - техничара на одређено време по основу замене - 2 
извршиоца“.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

савез глувИх И наглувИх војвоДИне 
ауДИолоШкИ ЦентаР
21000 Нови Сад, Милетићева 18

тел. 021/528-510
e-mail: sgnvojvodine@gmail.com

Секретар
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан и 
пословно способан; високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, са звањем: дипломирани прав-
ник - мастер; најмање једна година радног искуства у струци; 
да није осуђиван за кривична дела. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине оцењује се у изборном поступку увидом у 
доказе приложене уз пријаву и усмени разговор. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријава на кон-
курс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве, податке о стручном усавршавању и подат-
ке о посебним областима знања. Пријаве се подносе у затворе-
ној коверти, поштом или лично, са назнаком: „Комисији за спро-
вођење јавног конкурса за именовање секретара Савеза глувих 
и наглувих Војводине“. Докази који се прилажу уз пријаву: извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лекарско 
уверење; диплома о стеченом образовању; радна књижица; 
исправе у којима се доказује радно искуство у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено искуство); 
изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговор-
ношћу, оверену у општини или суду; уверење надлежног органа 
да лице није осуђивано за кривична дела службене дужности, 
као и да му није изречена мера безбедности забране обављања 
делатности у струци. Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопијама које су оверене код надлежног органа. Неблаго-
времене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, комисија ће одбацити закључком против кога 
није допуштена посебна жалба.

опШта БолнИЦа ваљево
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580, 295-581

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

за рад у Служби за унутрашње болести, Одсек 
опште кардиологије, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, општег смера, 
положен стручни испит. Приликом пријављивања потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове _____________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

Виши лабораторијски техничар
за потребе Одељења за снабдевање крвљу и крвним 
продуктима, на одређено време до повратка раднице 

са породиљског боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, лабораторијског смера, 
положен стручни испит. Приликом пријављивања потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о 

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

Медицина 
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положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове _____________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

за потребе Службе за унутрашње болести, Одсек 
за нефрологију, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, општег смера, 
положен стручни испит. Приликом пријављивања потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове _____________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

за потребе Службе за анестезију са реанимацијом, 
Одељење за интензивну негу и лечење, на одређено 
време до повратка раднице са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, општег смера, 
положен стручни испит. Приликом пријављивања потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове _____________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)“.

опШта БолнИЦа
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

Медицински техничар
за рад у Служби за хирургију Опште болнице 

Пожаревац, на одређено време као замена 
привремено одсутне запослене због породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, до повратка на 
рад

2 извршиоца

Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава хигијену 
болесника, храни болесника, припрема болесника за преглед, 
припрема санитарни материјал, прибор и инструменте за рад 
- исте стерилише, прикупља излучевине болесника за преглед 
или лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спре-
чавање интрахоспиталних инфекција, спроводи здравствено 
васпитање болесника, дели терапију, води потребну докумен-
тацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној 
нези и ради ЕКГ.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потребна 
је и завршена средња медицинска школа - општи смер (IV сте-
пен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се кандидат пријављује. доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској шко-

ли (IV степен) - општи смер, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверену фотокопију (не старији од шест месе-
ци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце.

Магационер
за рад у Служби за јавне набавке Опште болнице 

Пожаревац, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета

Опис послова: прима материјал и робу, контролише доставље-
не количине и евентуална неслагања пријављује шефу Одсека, 
прима требовања и по истима поступа, води потребну докумен-
тацију о улазу и излазу робе из магацина, води „картице“ за 
робу и материјал, исти благовремено предаје на књижење, води 
магацинску и другу документацију, редовно врши усклађивање 
магацинске картотеке са стањем у материјалном књиговодству, 
води рачуна о истеку рока употребе робе и материјала, ради и 
друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потреб-
на је и завршена средња стручна спрема. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се кандидат пријављује, 
доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених - оригинал или овере-
ну фотокопију (не старији од шест месеци).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са документацијом доста-
вити на горенаведену адресу.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Медицина 
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 пољопривреда и ветерина
сзР „ШумскИ ДаР“

37238 Плоча - Јелакци
Александровац

тел. 037/820-645, 062/848-3833

Радник
на одређено време, обучен за радове у шуми, са 
положеним сертификатом и обуком за моторне 

тестере
2 извршиоца

Радник
на одређено време, помоћник у шуми, са нижом 

стручном спремом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати подносе пријаве на оглас 
са кратком биографијом, адресом становања и бројевима теле-
фона. Пријаве на оглас слати на наведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1. тач. 1), 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља уста-
нова.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог 
члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу 
у надлежној здравственој установи на захтев директора.

беогрА д

пРеДШколска установа 
„11. апРИл“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861, 2603-042

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
16 извршилаца

УСЛОВИ: II, I степен високих студија или VI степен стручне 
спреме, виша школа за образовање васпитача.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
11 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа 
васпитачког смера.

Радник на одржавању чистоће  
у објектима - спремачица

на одређено време ради замене одсутне раднице 
преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа и одгова-
рајућа стручна оспособљеност у трајању до 6 месеци.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми и уве-
рење о држављанству (фотокопије морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци). Изабрани кандидат је дужан да пре засни-
вања радног односа достави лекарско уверење и санитарну 
књижицу. Пријаве слати искључиво поштом на наведену адре-
су, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује.

унИвеРзИтет у БеогРаДу 
Факултет оРганИзаЦИонИх наука

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Менаџмент и 
специјализоване менаџмент дисциплине

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, односно струч-
ни радови објављени у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад. Уз пријаву приложи-
ти: диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Управљање 
квалитетом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из 
одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације, који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00, смисао за наставни рад. Уз 
пријаву приложити: биографију, диплому о одговарајућој струч-
ној спреми, потврду о уписаним докторским студијама, за студен-
те са завршеним магистарским студијама потврду о прихваћеној 
теми докторске дисертације, списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и 

пољопривреда и ветерина / наука и образовање
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систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају 
се у електронској форми на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

унИвеРзИтет пРИвРеДна акаДемИја 
у новом саДу 

Факултет за пРИмењенИ менаЏмент, 
економИју И ФИнансИје

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-866

Асистент за научну област Општи 
менаџмент

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечено звање мастер из области менаџмента и бизнис 
и уписане докторске академске студије из области Менаџмент 
и бизнис. Остали услови за избор асистента прописани су Зако-
ном о високом образовању и Статутом Факултета за примење-
ни менаџмент, економију и финансије. Пријаве са биографијом 
и доказима о испуњености услова конкурса (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радова), достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања.

понИШтење огласа 
пРеДШколска установа 

„БоШко Буха“
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен 15.01.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: кројач, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана - 1 извршилац.

унИвеРзИтет у БеогРаДу 
Факултет за ФИзИЧку хемИју

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Физичка хемија - 
хемијска термодинамика, материјали, 

предмети: Физичка хемија 2 (за студентски 
програм - хемичар на Хемијском факултету) 

и Физичка хемија макромолекула (на 
Факултету за физичку хемију)

на одређено време од пет година

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Физичка хемија - 
квантна хемија, предмети: Општи курс 

физичке хемије 2 и Физичка хемија флуида 
(на основним студијама) и Моделирање 
и процена утицаја на животну средину 
(на мастер студијама), на Факултету за 

физичку хемију
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању. Остали услови утврђени одред-

бама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) и Статутом Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биогра-
фијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити 
архиви Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

унИвеРзИтет у БеогРаДу 
БИолоШкИ Факултет

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну област 
Морфологија, систематика и филогенија 

животиња
на Катедри за зоологију бескичмењака и 

ентомологију, у Институту за зоологију, на одређено 
време од 5 година

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију животиња, у 
Институту за зоологију, са 80% радног времена, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 Зако-
на о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним 
преписом дипломе и списком и сепаратима научних и стручних 
радова доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

понИШтење Дела конкуРса 
основна Школа 

„БРанко РаДИЧевИЋ“
11080 Земун, Батајница, Браће Михајловић Трипић 2

Конкурс објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: спремачица 
- 2 извршиоца. У осталом делу конкурс је непромењен.

унИвеРзИтет у БеогРаДу 
пРавославнИ БогословскИ Факултет

11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област Практично 
богословље

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних 
богословских наука из уже научне области за коју се конкурс 
расписује, као и претходно завршене основне студије право-
славне теологије, објављени стручни и научни радови претежно 
из области за коју се конкурс расписује. Остали услови конкур-
са предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима 
Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са при-
лозима: биографија, библиографија (списак научних и струч-
них радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
и благослов надлежног епископа, подносе се на адресу: Уни-
верзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије 
Ковачевића 11б, у року од 8 дана од дана објављивања.
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унИвеРзИтет у БеогРаДу 
РуДаРско-геолоШкИ Факултет

11000 Београд, Ђушина 7

Сарадник у настави за ужу научну област 
Основе техничке физике

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама првог сте-
пена бира се студент мастер академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам. Наведени услови утврђени су 
одредбама члана 71 став 1 и 4 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Статутом 
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Уз 
пријаву се прилаже: биографија, диплома о стручној спреми 
и потврда о статусу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.

унИвеРзИтет у БеогРаДу 
електРотехнИЧкИ Факултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну област 
Електромагнетика, антене и микроталаси

Доцент за ужу научну област 
Електромагнетика, антене и микроталаси

Доцент за ужу научну област Примењена 
математика

Асистент за ужу научну област 
Биомедицинска техника

Асистент за ужу научну област Аутоматика

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и Ста-
тутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање 
звања наставника Универзитета у Београду и Критеријумима 
за стицање звања наставника и сарадника на Електротехнич-
ком факултету у Београду, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Молбе са потребним документи-
ма (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, 
односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о 
држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања - архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

бор

пРеДШколска установа „невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54

тел. 019/801-706

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10. септембра 2005. године, са одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује вас-
питно-образовни рад. Уз пријаву доставити: радну биографију/
CV; уверење о држављанству; оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из мати-
чне књиге рођених; потврду или други одговарајући документ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, издат од стране одговарајуће високошколске устано-
ве, односно у складу са чланом 121 став 10 Закона о основама 
система образовања и васпитања - потврду или други одгова-
рајући доказ (документ) о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно о положеном испиту за лиценцу; уколико кан-
дидат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 овог члана - 
прибавља установа. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на бројеве телефона: 019/801-706 и 019/800-616.

ЧАЧАК

економска Школа ЧаЧак
32000 Чачак, Господар Јованова 1

тел. 032/344-793

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег занимања.

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи 
прописани су у члану 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз молбу кандидат треба да поднесе: ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем степену и врсти 
стручне спреме, уверење о држављанству, потврду да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Посебни услови 
утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у струч-
ним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
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3/97, 14/97, 7/98, 3/99, 5/01, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 14/04, 5/05, 
6/05, 11/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/08, 11/08). Документа се дос-
тављају на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. За потребне информације обратити се на број 
телефона: 032/344-793.

Факултет технИЧкИх наука у ЧаЧку 
унИвеРзИтета у кРагујевЦу

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

Ванредни професор или доцент за ужу 
научну област Менаџмент и операциона 

истраживања
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука. 
Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета, Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука. Уз 
пријаву приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној 
спреми и доказ надлежног органа о неосуђиваности, у смис-
лу чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних радова, 
као и саме радове. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

јАгодИНА

Факултет пеДагоШкИх наука 
унИвеРзИтета у кРагујевЦу
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/223-805

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Педагогија

УСЛОВИ: научни степен доктора педагошких наука, способност 
за наставни рад, услови прописани чланом 64 став 9 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05...89/13), 
непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању и ближи услови утврђени Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Филозофија

са 75% радног времена

УСЛОВИ: научни степен доктора филозофије, способност за 
наставни рад, услови прописани чланом 64 став 9 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05...89/13), 
непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању и ближи услови утврђени Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Методика наставе природе и 

друштва
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни степен доктора методике наставе из научне 
области за коју се бира, способност за наставни рад, услови про-

писани чланом 64 став 5 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05...89/13), непостојање сметњи из 
члана 62 став 4 Закона о високом образовању и ближи услови 
утврђени Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије 
диплома о завршеним основним студијама, академском нази-
ву магистра наука и научном степену доктора наука, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних 
и научних радова, као и саме радове, доказ о неосуђиваности 
правноснажном судском пресудом за кривична дела из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

КИКИНдА

понИШтење огласа 
оШ „јован јовановИЋ змај“

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 13
тел. 0230/81-305

Оглас објављен 30.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

РегИоналнИ кРеатИвнИ атеље 
„јоЖеФ наЂ“

Кањижа, Трг главни 9

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има средњу, вишу или високу стручну спрему - 
друштвеног или хуманистичког смера; да је из реда културних 
радника; најмање пет година радног искуства у области култу-
ре. Уз пријаву кандидат треба да достави: радну биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да се против њега не води кривични поступак, ове-
рену фотокопију дипломе, уверење да има најмање пет година 
радног искуства у области културе, програм рада за мандатни 
период од 4 године. Докази (документа) се достављају у ори-
гиналу или у овереном препису. Пријаве се достављају лично 
или поштом, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор 
директора“.

оШ „васа стајИЋ“
23315 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа, 
положена обука из „Интегралног програма обуке за оствари-
вање функционалног основног образовања одраслих, са поје-
диничним модулима - Модул 3 - Обука андрагошких асистената 
за остваривање ФООО - обавезни модул“ и обука „Интегрални 
програм обуке за остваривање функционалног основног обра-
зовања одраслих, појединачним модулима: Модул 1 - Основне 
андрагошке вештине и изградња школског тима за директоре, 
стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистенте за ост-
варивање ФООО - обавезни модул“; држављанство РС; да кан-
дидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
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рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца или за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: извод из матичне књиге рођених или оверену фото-
копију; уверење о држављанству или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. Уверење о неосуђиваности школа ће тражити 
по службеној дужности. Лекарско уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима школа 
ће тражити од изабраног кандидата. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
у затвореној коверти, на горенаведену адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 0230/62-048.

КосовсК А мИтровИцА

понИШтење огласа 
унИвеРзИтет у пРИШтИнИ 

меДИЦИнскИ Факултет
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Оглас објављен 27.11.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: сарадник у 
настави за ужу научну област Биохемија.

унИвеРзИтет у пРИШтИнИ 
меДИЦИнскИ Факултет

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звањe редовног професора за 
ужу научну област Интерна медицина

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Социјална медицина
на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Болести 
зуба

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано 
лице које има одговарајући стручни, академски, односно науч-
ни назив и способност за наставни рад. У звање доцента може 
бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и има 
научне и стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима са рецензијама. У звање редовног професора може 
бити изабрано лице које има научни назив доктора наука и има 
већи број научних радова које утичу на развој научне мисли 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима 
са рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих 
на међународним или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник, монографију или оригинално стручно остварење, ост-
варене резултате у развоју научно - наставног подмлатка на 
факултету, учешће у завршним радовима или специјалистич-
ким и дипломским академским студијама. За асистенте: у звање 
асистента бира се студент докторских студија или кандидат који 
има академски назив магистра наука и који су претходне нивое 

студија завршили са укупном просечном оценом најмање осам 
и који показују смисао за наставни рад. Изузетно, за наставу на 
клиничким предметима високошколска установа бира у звање 
асистента лице са завршеном одговарајућом здравственом 
специјализацијом. Ови услови утврђени су Законом о високом 
образовању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

понИШтење конкуРса 
ДеЧИјИ вРтИЋ „ШаРско лане“

38236 Штрпце

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радна места: васпитач - 2 извршиоца и 
магационер - набављач, поништава се у целости.

КрАгУјевАц

економскИ Факултет
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Менаџмент пословна економија, 

наставни предмет: Стратегијски менаџмент
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука одгова-
рајуће научне области и други општи, педагошки и посебни 
услови порописани Законом о високом образовању, Статутом 
и другим актима Економског Факултета у Крагујевцу и Стату-
том и другим актима Универзитета у Крагујевцу. Кандидати уз 
пријаву достављају: доказе о испуњавању услова конкурса и 
доказе о испуњености општих предуслова у погледу неосуђи-
ваности, утврђених чланом 62 став 3 Закона о високом образо-
вању и чланом 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Пријаву са доказима о испуњености услова тражених конкурсом 
доставити на горенаведену адресу Факултета, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана.

ФИлолоШко-уметнИЧкИ Факултет
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Клавир (Клавирска музика)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју 
се бира или високо образовање првог степена и призната умет-
ничка дела или уметничка дела која представљају самостални 
допринос уметности. Општи и посебни услови предвиђени су 
чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 
од 09.01.2014.) - (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметнич-
ког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст), бр. 01-1739 од 
17.06.2013, Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, 
бр. 01-4325 од 18.11.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 
32/2013), Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014.), (www.kg.аc.rs) и 
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
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Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Клавир  

(Клавирска музика)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор уметности из уже уметничке области за коју 
се бира или високо образовање првог степена и призната умет-
ничка дела. Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и чл. 
65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-12 од 09.01.2014.) 
- (www.kg.аc.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (пречишћен текст), бр. 01-1739 од 17.06.2013, Одлу-
ком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-4325 од 
18.11.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. I-01-13 од 10.01.2014), (www.kg.аc.rs) и другим акти-
ма Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс; биографија и стручна биографија (на CD-у и у штам-
паној форми); оверене копије диплома; оверена копија извода 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (ориги-
нал); потврда полицијске управе да кандидат није осуђиван за 
кривична дела предвиђена чланом 62 став 3 Закона о високом 
образовању (оверена копија); мишљење студената формирано 
на основу анкете (за кандидате који имају педагошко искуство 
у звању доцента у високошколској установи); за кандидате који 
се први пут бирају у звање доцента предвиђено је приступно 
предавање. Фотокопије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, 
неће се узимати у разматрање. Сва документација и оригинал-
ни радови достављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

КрАљево

основна Школа 
„попИнскИ БоРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за настав-
ника, педагога и психолога, према члану 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; члан 8 став 2 наведеног 
Закона предвиђа да наставник и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да је држављанин 
Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу, односно 
положен стручни испит; најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег високог образовања; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 

кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора - лиценца за директора, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), извод из мати-
не књиге рођених, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за наставника - лиценци, потврду послодав-
ца да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог високог образовања, 
преглед кретања у служби са биографским подацима и радном 
биографијом, као и остале прилоге којима се доказују стручне, 
наставно-педагошке, организационе и друге способности. Одго-
варајуће лекарско уверење доставља кандидат који је одлуком 
школског одбора изабран за директора, у року од три дана од 
дана доношења одлуке. Доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Кандидат изабран за директора школе дужан је да поло-
жи испит за директора у року од годину дана од дана ступања 
на дужност, а сходно условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања, као и условима које пропи-
сује министар. Решење о избору директора биће благовреме-
но достављено свим учесницима конкурса. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс, 
са доказима о испуњености услова, подносе се лично или на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

КрУшевАц

наРоДна БИБлИотека ЋИЋеваЦ
37210 Ћићевац, Карађорђева 108

тел. 037/811-117

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног смера, да кан-
дидат има радно искуство најмање 3 године на пословима кул-
туре, да достави предлог програма рада и развоја библиотеке 
за мандатни период од 4 године, као саставни део конкурсне 
документације. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи следећу документацију: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 
диплому о стеченом високом образовању (оригинал или овере-
на фотокопија), доказ о радном искуству (потврда да кандидат 
има 3 године радног искуства у култури или сродним делатнос-
тима са фотокопијом радне књижице), уверење да није осуђи-
ван за кривично дело и да се против њега не води кривични 
поступак, биографију са контакт подацима. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

Tржиштe рада

аналитички  
приступ  
запошљавању

 наука и образовање
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оШ „ДРагомИР маРковИЋ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20

тел. 037/446-890

Секретар
на одређено време до повратка запосленог са 

функције

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу са чла-
ном 45 Правилника о организацији и систематизацији послова 
ОШ „Драгомир Марковић“ Крушевац, бр. 1084/1 од 04.12.2013. 
године, односно дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, држављанство РС, 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија - документација 
не сме бити старија од шест месеци). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене споспб-
ности (лекарско уверење) - изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве са оригиналним документима или овереним 
фотокопија доставити на наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама 
и пријаве кандидата који не испуњавају услове у погледу стру-
чне спреме, неће бити предмет разматрања.

оШ „светИ сава“
37208 Читлук, Ратка Пешића 113

тел. 037/692-695

Наставник биологије
за 40% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године: професор биоло-
гије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог, 
смер заштита животне средине, дипломирани биолог - еколог, 
дипломирани професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, професор био-
логије - физике, професор биологије - информатике, професор 
биологије - математике, дипломирани професор биологије - 
мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор 
биологије - хемије мастер, дипломирани професор биологије 
- географије мастер, дипломирани молекуларни биолог мас-
тер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер 
биолог, мастер професор биологије, мастер професор биоло-
гије и географије, мастер професор биологије и хемије. Кан-
дидати који су стекли академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије биологије. Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат треба да испуњава следеће услове: 

да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Репу-
блике Србије. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе: овере-
ну копију дипломе о стеченом образовању, потврду факултета 
о стеченом образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
или оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу 
наставника (важи за кандидате који имају положен испит за 
лиценцу), уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Пријаве слати на наведену адресу.

оШ „војвоДа пРИјезДа“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4

тел. 037/806-105

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, завршен прав-
ни факултет - VII степен стручне спреме; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад; држављанство Републике 
Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, 72/2009, 52/2011, 55/2013). Кандидати уз пријаву треба 
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, а уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прибавља установа по службеној дужности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

лесКовАц

гРаД лесковаЦ 
гРаДска упРава за пРуЖање 

услуга гРаЂанИма 
гРаДскИ услуЖнИ ЦентаР

16000 Лесковац, Трг револуције бб
тел. 016/215-631

Административни послови из области 
уручивања уверења о држављанству

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, друштвеног смера; једна 
година радног стажа; положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и локалне самоуправе и познавање рада на 
рачунару. Уз пријаву поднети следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; 
лекарско уверење да кандидат поседује општу здравствену спо-
собност (да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); уверење о држављанству (не 
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старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (не старије од 6 месеци); фотоко-
пију радне књижице; уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе и локалне самоуправе; серти-
фикат о познавању рада на рачунару.

Издавање информација о процедурама за 
издавање дозвола

на одређено време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвеног или технич-
ког смера, једна година радног стажа и положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и локалне самоуправе. Уз 
пријаву поднети следећу документацију: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; лекар-
ско уверење да поседује општу здравствену способност (да 
није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (не старије од 6 месеци); фотокопију радне 
књижице; уверење о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе и локалне самоуправе.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу: Градска управа за пружање услуга грађа-
нима - Градски услужни центар Града Лесковца, Трг револуције 
бб, 16000 Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

основна Школа 
„БРанко РаДИЧевИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, са 70% радног времена (у издвојеном 

одељењу у Липовици 30% радног времена и у 
Доњем Бријању 40% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање из члана 8. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стече-

ној стручној спреми; потврду/уверење да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење 
о психофизичкој способности за рад са децом кандидат при-
лаже пре закључења уговора о раду, док уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности за горенаведена дела прибавља 
школа по службеној дужности. У поступку одлучивања о избору 
наставника директор школе вршиће ужи избор кандидата које 
упућује на проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. О месту и датуму провере кандида-
ти ће бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 016/782-206.

НИш

оШ „јастРеБаЧкИ паРтИзанИ“
18252 Мерошина

Професор музичког васпитања
за 11 часова недељне наставне норме, на одређено 

време до повратка запослене са функције помоћника 
директора

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли: академски музичар; дипломирани музичар-музички педагог; 
дипломирани музички педагог; дипломирани музичар-компози-
тор; дипломирани композитор; дипломирани музичар-диригент; 
дипломирани музичар-музиколог; дипломирани музиколог; 
наставник музичке културе; дипломирани диригент; дипло-
мирани музичар-акордеониста; дипломирани музичар-гитари-
ста; дипломирани музичар-соло певач; дипломирани профе-
сор солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; 
дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани музичар-чем-
балиста; дипломирани музичар-оргуљаш; дипломирани музи-
чар-харфиста; дипломирани музичар-перкусиониста; дипло-
мирани музичар-виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; 
дипломирани музичар-виолончелиста; дипломирани музи-
чар-контрабасиста; дипломирани музичар-флаутиста; дипло-
мирани музичар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста; 
дипломирани музичар-фаготиста; дипломирани музичар-хорни-
ста; дипломирани музичар-трубач; дипломирани музичар-тром-
бониста; дипломирани музичар-тубиста; професор црквене 
музике и појања; дипломирани музичар-саксофониста.

Професор географије
за 13 часова недељне наставне норме, на одређено 

време до повратка запосленог са функције 
помоћника директора

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: 
професор географије; дипломирани географ; професор геогра-
фије и историје; дипломирани географ - просторни планер.
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Професор енглеског језика
за 18 часова недељне наставне норме, на одређено 

време до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност.

Професор историје
за 16 часова недељне наставне норме, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: 
професор историје; професор историје и географије; дипломи-
рани историчар.

Професор ликовне културе
за 7 часова недељне наставне норме, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: 
дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педагог; ака-
демски графичар - ликовни педагог; академски вајар - ликов-
ни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; 
дипломирани графичар - професор ликовне културе; дипломи-
рани вајар - професор ликовне културе; дипломирани графич-
ки дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани уметник 
нових ликовних медија - професор ликовне културе; дипломи-
рани уметник фотографије - професор ликовне културе; дипло-
мирани сликар - професор; дипломирани вајар; дипломирани 
вајар - професор; дипломирани графички дизајнер; дипломи-
рани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар 
зидног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани гра-
фичар - професор; професор ликовних уметности; наставник 
ликовне уметности; лице са завршеним факултетом лилковних 
уметности; лице са завршеним факултетом примењених умет-
ности.

Професор српског језика
за 13 часова недељне наставне норме, на одређено 

време до повратка запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенс-
ку и општу књижевност; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језици-
ма; професор српскохрватског језика са источним и западним 

словенским језицима; професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама у којима се обра-
зовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском 
или румунском језику; професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да кандидат није под истрагом и уверење да није 
осуђиван.

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

функције в.д. директора

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: испуњеност услова из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и звања према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној школи: 
професор разредне наставе; наставник разредне наставе; про-
фесор педагогије са претходно завршеном педагошком акаде-
мијом или учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; дипломира-
ни учитељ - мастер; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, а сходно члану 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник“, бр. 
72/09, 52/11). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да кандидат није под истрагом и уверење да није 
осуђиван; потврду високошколске установе у складу са чл. 8 ст. 
4 Закона о основама система образовања и васпитања.

оШ „кРаљ петаР I“
18000 Ниш, Војводе Путника 1

тел. 018/290-005

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља кандидат који одлуком школског одбора 
буде изабран за директора школе, а пре закључења уговора 
о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); држављанство Републике Србије; знање језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); дозвола за 
рад за наставника, педагога или психолога; обука и положен 
испит за директора установе; најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву доставити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен пре-
пис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога 
школе; потврду о радном искуству у области образовања и вас-
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питања; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); радну биографију; 
оквирни план за време мандата. Изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да исти положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност. Рок за пријаву је 
15 дана. Пријаву са свим доказима о испуњености услова кон-
курса доставити у назначеном року, у затвореној коверти, са 
назнаком: „Конкурс за директора“, лично или на адресу школе. 
Непотпуне, неблаговремене и неисправне пријаве неће бити 
разматране.

Факултет споРта И 
ФИзИЧког васпИтања

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању наставника вештина за 
ужу научну област Научне дисциплине у 

спорту и физичком васпитању

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа прописани су чла-
ном 68 Закона о високом образовању и чланом 119 Статута Уни-
верзитета у Нишу: за наставника вештина може бити изабра-
но лице које има стечено високо образовање првог степена, 
објављене стручне, односно научне радове у научној области 
и способност за наставни рад. Кандидати достављају: пријаву 
са биографским подацима, препис дипломе о стеченом високом 
образовању, списак радова са библиографским подацима, као и 
саме радове. Рок за пријаву је 15 дана.

НовИ пАЗАр

основна Школа 
„алексанДаР стојановИЋ лесо“

36300 Нови Пазар
36305 Дежева

тел. 020/343-020, 353-411

Наставник физичког васпитања
за рад у издвојеном одељењу у Шароњу и Постењу, 

са 70% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене раднице са боловања, а најдуже 

до 27.11.2014. године

УСЛОВИ: завршен факултет одговарајућег смера (VII/1 степен, 
тј. висока стручна спрема на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или мастер академ-
ске студије, у складу са Законом о високом образовању „Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10, почев од 10. септембра 2005. године), пропи-
сан Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи, а у вези са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, а све у складу 
са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Републике Србије, у складу са чл. 120 став 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидати подносе документа која нису старија од шест месеци: 
диплому о завршеној школи (диплома о стеченој стручној спре-
ми - оригинал или оверена фотокопија); потврду о стеченом 
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина - 30 бодова и 6 бодова праксе (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 

оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија). Приликом заснивања радног односа под-
носе се лекарско уверење и радна књижица. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

НовИ сА д

вИсока пословна Школа 
стРуковнИх стуДИја

21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука - економске науке; објављени научни и 
стручни радови, најмање пет из уже области за коју се канди-
дат бира; педагошко искуство 5 година; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије. Лице које је правноснаж-
ном пресудом осуђено за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе: фотокопије диплома о заврше-
ним основним и последипломским студијама, биографију, спи-
сак научних и стручних радова и саме радове, доказ о педа-
гошком искуству, уверење о држављанству. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће 
у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс 
сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити га на 
увид јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем огласне табле и сајта школе.

понИШтење конкуРса 
оШ „ИсИДоРа секулИЋ“
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

Конкурс објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор, на период од чети-
ри године, поништава у целости.

понИШтење Дела конкуРса 
Факултет технИЧкИх наука

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Конкурс објављен 25.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: асистент за 
ужу стручну, уметничку, односно научну област Архи-
тектонско и урбанистичко планирање, пројектовање и 
теорија.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

 наука и образовање
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РаЧунаРска гИмназИја „смаРт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

тел. 021/4728-200

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), а почев од 10.09.2005. године; одговарајуће висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњава услове за наставника рачу-
нарске гимназије, за педагога и психолога школе, у складу са 
Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у Рачунарској гимназији у Београду („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 26/2004) и Правилником о наставном плану 
и програму за гимназију („Службени гласник СРС - Просветни 
гласник“, бр. 5/90 и „Службени гласник - Просветни гласник“, 
бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 
11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 
8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13 и 17/13); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да има дозволу 
за рад (положен стручни испит - испит за лиценцу); да има обу-
ку и положен испит за директора школе; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; сертификат ЕCDL. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси: радну биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе; оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању за наставника у рачунар-
ској гимназији, односно психолога или педагога; оригинал или 
оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника 
или стручног сарадника, односно уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију радне књижице; потврду о најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања од послодавца где 
га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца, делат-
ност којом се бави, радно место на које је кандидат био распо-
ређен и време трајања рада из области образовања и васпи-
тања - решења или уговори о раду, заснивању радног односа 
и распоређивању на радно место); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага, нити је подигнута оптужница за кри-
вична дела из надлежности суда; посебно издвојене податке 
неопходне ради прибављања уверења о некажњавању које од 
МУП-а прибавља школа (име и презиме кандидата, ЈМБГ кан-
дидата, име оца, име мајке, девојачко презиме мајке, место 
рођења кандидата, адреса пребивалишта кандидата). Изабра-
ни кандидат који нема положен испит за директора дужан је 
да савлада обуку и положи испит за директора ради стицања 
лиценце за директора, на начин и у роковима које пропише 
министар, а у складу са чл. 59 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака, по завршет-
ку рока за пријаву по конкурсу. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања 

у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријава са доказима о испуњавању услова 
подноси се на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
директора школе“. Пријава се може предати и лично у секрета-
ријату школе. Ближе информације могу се добити од секретара 
школе, на горенаведени број телефона.

пољопРИвРеДнИ Факултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну област 
Исхрана животиња

на одређено време

УСЛОВИ: доктор пољопривредних, ветеринарских наука.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Болести животиња и 

хигијена анималних производа
на одређено време

УСЛОВИ: доктор пољопривредних, ветеринарских наука.

Асистент за ужу научну област 
Ветеринарска микробиологија и заразне 

болести животиња
на одређено време

УСЛОВИ: пољопривредни (смер ветеринарске медицине) или 
ветеринарски факултет.

Асистент за ужу научну област Ратарство и 
повртарство

на одређено време

УСЛОВИ: пољопривредни факултет (смер за ратарство и повр-
тарство).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
кандидат је обавезан да достави: доказ о испуњености услова 
по овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне радо-
ве, као и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку 
студија за сарадничка звања). Пријаве достављати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

пољопРИвРеДнИ Факултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Истраживач сарадник за научну област 
Хортикултура и пејзажна архитектура

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер инжењер, завршен пољопривредни, шумар-
ски факултет. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 
Законом о научноистраживачком раду - члан 70 („Сл. гласник 
РС“, бр. 110/05) и Статутом Пољопривредног факултета у Новом 
Саду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу, биографске податке, учешће 
у научно-стручним радовима, доказе о њиховом објављивању, 
потврде о уписаним докторским студијама. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

 наука и образовање



бесплатна публикација о запошљавању 31  05.02.2014.  |  број 555  |   

пРавнИ Факултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за 
ужу научну област грађанскоправну и 
заснивање радног односа на радном 
месту наставника, наставни предмет: 

Облигационо право

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет са VIII 
степеном стручне спреме, доктор правних наука. Услови за 
избор спредвиђени су Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета, Правил-
ником о ближим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником 
о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба 
да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном 
факултету, диплому или уверење о научном степену докто-
ра правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак 
својих научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве 
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на горена-
ведену адресу.

пу „вељко влаховИЋ“
21235 Темерин, Народног фронта 84

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, односно до 24.01.2015. 
године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша школа за 
образовање васпитача или висока школа струковних студија за 
образовање васпитача; високо образовање на студијама првог 
степена - основне струковне студије и основне академске сту-
дије, високо образовање на студијама другог степена - диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: краћу 
биографију; оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС. Лекарско уверење доставља се пре закљу-
чења уговора о раду, а извод из казнене евиденције установа 
ће прибавити службеним путем. Пријаве се могу предати лично 
или поштом, на горенаведену адресу.

понИШтење огласа 
оШ „ЖаРко зРењанИн“

Обровац

Оглас објављен 11.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радна места: наставник 
физике са 20% норме; наставник руског језика са 20% 
норме; наставник математике са 60% норме; спремач - 
2 извршиоца.

Оглас објављен 25.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник гео-
графије са 50% норме.

Факултет технИЧкИх наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Предавач за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Математика

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме природно - математичке 
струке, математичке струке, искуство у настави на струковним 
студијама од најмање 3 године и услови прописани чланом 64 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Организација, 

технологија грађења и менаџмент

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, мас-
тер инжењер грађевинарства, завршене мастер студије грађе-
винарство, модул Организација и технологија грађења, уписане 
докторске студије из области грађевинарства и услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Грађевински 

материјали, процена стања и санација 
конструкција

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме грађевинске струке, завр-
шене основне и мастер академске студије, са просечном оценом 
већом од 09,00, уписане докторске студије из области грађеви-
нарства и услови прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и пријем у радни 
однос (навести прецизан назив уже научне области) и доказе 
о испуњености услова конкурса: краћу биографију, оверене 
фотокопије диплома, доказ о држављанству (свим диплома-
ма стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о 
нострификацији), уверење о уписаним докторским студијама, 
уверење о уписаним мастер студијама, списак објављених науч-
них радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, за сваки конкурс појединачно. Комисија ће размат-
рати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 
15 дана од дана објављивања.

Национална служба за запошљавање

 наука и образовање
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пАНЧево

Балетска Школа „ДИмИтРИје паРлИЋ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

тел. 013/351-649

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: члан 59 став 2, став 5 и 6 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има одговарајуће образовање из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
дирекотора установе и најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; одговарајуће образовање из члана 8 став 
3 поменутог закона за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у настави на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 8 став 2 Закона. На поновљеном конкурсу кандидати 
који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 овог 
закона, равноправни су. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину 
дана од ступања на дужност. Члан 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013): одговарајуће образовање; да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
језик на  ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 овог члана подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана - пре 
закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана 
- прибавља школа. У школи се остварује образовно-васпитни 
рад на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, 
односно радну биографију; план рада директора за 4 године 
(битни програмски елементи које ће спровести у току свог ман-
дата); оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду о раду у области образовања; 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење тражи школа); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не 

старији од 6 месеци); остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору. Лекарско уверење, у 
складу са чл. 120 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2014) 
- доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају 
на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе, на бројеве телефона: 013/351-187 и 013/351-649.

оШ „ЖаРко зРењанИн“
26228 Скореновац, Братства и јединства 49

тел. 013/764-015

Директор
на одређено време, за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 8 и члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо обра-
зовање прописано одредбом члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13): образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога; дозвола за рад (положен 
испит за лиценцу, односно стручни испит за наставника, струч-
ног сарадника); обука и положен испит за директора установе 
(након доношења подзаконског акта који ће прописати програм 
обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита за 
директора); најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; да зна мађарски језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству РС (не старије од шест месе-
ци); доказ да кандидат има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (потврда или оверена фотокопија радне 
књижице); доказ о знању мађарског језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (под доказом знања сматра 
се диплома средње школе, диплома више школе или факулте-
та завршени на мађарском језику, односно положен испит из 
мађарског језика са методиком по програми одговарајуће висо-
кошколске установе); радну биографију. Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Одговарајуће лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре потписивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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бесплатна публикација о запошљавању 33  05.02.2014.  |  број 555  |   

понИШтење конкуРса 
Балетска Школа 

„ДИмИтРИје паРлИЋ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

тел. 013/351-649

Конкурс објављен 15.01.2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: директор, на 
период од четири године.

оШ „ЂуРа јакШИЋ“
26000 Панчево, Лава Толстоја 30

тел. 013/344-998

Наставник енглеског језика
на одређено време (замена)

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање 
сходно члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: диплому о одговарајућој стручној спре-
ми, уверење о држављанству РС и извод из матичне књиге 
рођених. Уколико се подносе фотокопије докумената, морају 
бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, под-
носи изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, док 
ће доказ о неосуђиваности прибавити школа. Претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса кандидати треба 
да доставе на адресу школе у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

пожАревАц

„NS PROGROUP“ DOO
21000 Нови Сад, Железничка 4
е-mail: info@nsprogroup.еdu.rs

Професор немачког језика
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Потребно је да заинтересовани кандидати на горенаведени 
мејл пошаљу радне биографије.

технИЧка Школа
12320 Жагубица, Партизанска бб

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције, са 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописан Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама.

Наставник економске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прописан Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чл. 120 и 121 Закона 
о основама система образовања, кандидат треба да има и одго-
варајуће високо образовање, у складу са чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да има држављан-
ство РС; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Уз пријаву са кратком биографијом кандидат 
подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе и одго-
варајући доказ да је кандидат у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђи-
ваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Избор 
кандидата биће извршен у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Пријаве се подносе на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

основна Школа 
„хеРој Роса тРИФуновИЋ“

12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник хемије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детете, са 40 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2,07, 
17/07... 11/12), као и услове прописане чл. 8 ст. 2 и 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
72/09, 52/11 и 55/13); уверење о држављанству РС; диплома о 
стеченом одговарајућем образовању. Лекарско уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад са децом прила-
же кандидат који ће бити примљен по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа нак-
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надно. Проферу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Приложена документа 
морају бити оргинална или у овереној фотокопији, а уверење 
о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на 
оглас, са документацијом, у року од 8 дана од дана објављи-
вања послати на адресу ОШ „Херој Роса Трифуновић“, 12370 
Александровац, телефон: 012/254-435. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

јавна установа 
култуРнИ ЦентаР

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 28

Директор Јавне установе „Културни 
центар“ Велико Градиште
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан 
држављанин Републике Србије; да има високо образовање; да 
није члан органа политичке странке, односно да му је одређе-
но мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности; да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања делатности која је претежна 
делатност установе; да није руководио установом или преду-
зећем које је пословало са губитком; да уз пријаву на конкурс 
поднесе програм рада и развоја установе. 

Послови директора: организује и руководи радом установе; 
доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга 
општа акта у складу са законом и статутом установе; извршава 
одлуке управног одбора установе; заступа установу; стара се о 
законитости рада установе; одговоран је за спровођење про-
грама рада установе; одговоран је за материјално-финансијско 
пословање установе; врши друге послове утврђене законом и 
статутом установе. 

Мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Гра-
диште. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, подат-
ке о стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања (страни језик, рад на рачунару, итд). Уз пријаву на јав-
ни конкурс, прилажу се: уверење о држављанству; диплома о 
стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство); радна књижица; доказ да лице није осуђивано; програм 
развоја и повећања добити установе. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или 
у суду. Пријаве се подносе препорученом пошиљком путем 
поште на адресу: Јавна установа „Културни центар“ Велико Гра-
диште, Кнеза Лазара 28, 12220 Велико Градиште, са назнаком: 
„Пријава на јавни конкурс за именовање директора - не отва-
рај“. Пријаве се могу поднети и лично, у просторијама установе, 
сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу: Лепа Алексић, број 
телефона 012/661-179, 066/801-7-887. 

Напомене: Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, 
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, 
као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће 
одбачене. Изборни поступак може да се спроведе у више дело-
ва, уз организовање усменог разговора са кандидатима или 
на други одговарајући начин, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Овај оглас објављује се и на званич-
ној интернет презентацији Општине Велико Градиште, www.
velikogradiste.org.rs. и Јавне установе „Културни центар“ Велико 
Градиште - http://kcvg.org.

понИШтење огласа 
основна Школа 
„јован ЦвИјИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Оглас објављен 18.12.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

прИјепоље

оШ „10. октоБаР“
Доње Бабине

31300 Пријепоље
тел. 033/73-270

Математика
са 16 часова (88%), на одређено време  

до 31.08.2014. године

Информатика
са 2 часа (10%), на одређено време  

до 31.08.2014. године

Руски језик
са 8 часова (44%), на одређено време  

до 31.08.2014. године

Енглески језик
са 4 часа (20%), на одређено време  

до 31.08.2014. године

Професор разредне наставе
на одређено време до 31.08.2014. године

Професор разредне наставе у ИО
на одређено време до 31.08.2014. године

Ликовна култура
са 5 часова (25%), на одређено време  

до 31.08.2014. године

Музичка култура
са 5 часова (25%), на одређено време  

до 31.08.2014. године

Помоћни радник у ИО
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: За сва радна места потребно је да кандидат испуњава 
услове из члана 120 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити и доказе о 
испуњавању услова - оверену копију дипломе, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уве-
рење, уверење о некажњавању и уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак.

проКУпље

понИШтење конкуРса 
пРеДШколска установа „сунЦе“

18430 Куршумлија, Косовска 36А

Конкурс објављен 22.01.2014. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор, поништава се у 
целости.

 наука и образовање
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пРеДШколска установа „сунЦе“
18430 Куршумлија, Косовска 36А

тел. 027/381-534

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити 
изабрано лице које има образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за васпитача или 
стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање пет година рада у установи, 
након стеченог одговарајућег образовања; дужност директора 
предшколске установе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за васпитача, дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образовања; да кан-
дидат испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен пре-
пис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду о 
радном искуству, преглед кретања у служби са биографским 
подацима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Молбе са потребном документацијом слати на 
наведену адресу.

оШ „9. октоБаР“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

тел. 027/331-043

Наставник разредне наставе
на одређено време до краја школске 2013/2014. 

године, односно до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Србије, да има одгова-
рајуће образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

смедерево

оШ „хеРој света млаДеновИЋ“
11315 Сараорци, Маршала Тита 95

тел. 026/781-082

Секретар
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

Наставник енглеског језика
са 10% радног ангажовања, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и одговарајуће услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће образовање у складу са законом, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење; за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци, оргинал или оверен препис, односно фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених. Уверење о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - прибавља школа, лекарско уве-
рење доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву је 8 дана.

понИШтење конкуРса 
оШ „ДИмИтРИје ДавИДовИЋ“

11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376, 616-392

Конкурс објављен 16.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник биологије, на 
одређено време до краја школске 2013/2014. године, 
поништава се у целости.

сремсК А мИтровИцА

основна Школа „нИкола тесла“
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/341-314, 342-505

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са 

одсуства, са пуним радним временом
2 извршиоца

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 90% радног времена (18 часова обавезне 
наставе), на одређено време до повратка запосленог 

са одсуства

УСЛОВИ: испуњеност услова за наведено радно место из Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013). Поред одговарајуће стручне спре-
ме, кандидат треба да испуњава и остале услове предвиђене 
чланом 120 и чланом 8 став 2-4 Закона о основама образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 
да има одговарајуће образовање - доказ доставља кандидат 
уз пријаву на конкурс; лице из члана 8 ст. 2 и 3 мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(доставља кандидат уз пријаву на конкурс); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(школа упућује кандидате у надлежну службу да прибаве уве-
рење); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење прибавља школа службеним путем); да 
има држављанство Републике Србије (доставља кандидат уз 
пријаву на конкурс). Уз пријаву доставити: 1. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 2. дипло-
му о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотоко-
пија); 3. потврду, односно додатак дипломи о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал 
или оверена фотокопија); 4. уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија). Рад се одвија у две смене. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са, путем поште, на адресу: ОШ „Никола Тесла“, Нови Бановци, 
Школска 2 или лично, од 8,00 до 14,00 часова, у секретаријату 
школе. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

музИЧка Школа „петаР кРанЧевИЋ“
22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28

тел. 022/639-061

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно: има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ за наставника основне и 
средње музичке школе, за педагога и психолога, подручје рада: 
култура, уметност и јавно информисање; да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за директора установе (након доно-
шења ближих услова за испит од стране министра); најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да не постоје 
законске сметње из члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна 

језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рену фотокопију доказа о поседовању дозволе за рад, оверену 
фотокопију или оригинал доказа о дужини рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, оверену фотокопију или 
оригинал доказа да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци, а 
доставља се пре закључења уговора о раду), оверену фотоко-
пију или оригинал држављанства Републике Србије (не старије 
од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверење о завршеној средњој, вишој, високој школи или 
факултету или друга исправа коју издаје надлежна високошкол-
ска установа или друга институција, односно установа, којима 
се или којом се доказује познавање српског језика, преглед кре-
тања у служби са биографским подацима. Доказ да не постоје 
законске сметње из члана 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ - прибавља 
школа по службеној дужности. Директор установе бира се на 
период од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на 
дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Наведена документа се не враћају по 
завршетку конкурса. Особа за контакт: секретар школе - Ната-
ша Мандић, број телефона: 022/639-061. Пријаве са докумен-
тацијом слати или донети лично на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

сУботИцА

оШ „мИлоШ ЦРњанскИ“
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време до повратка одсутног запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120 до 122 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), кандидати за горенаведе-
на радна места треба да имају: одговарајуће високо образовање 
према члану 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
11/2012 и 15/2013). Поред одговарајућег високог образовања, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, држављанство Републике Србије, доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (наведени доказ прибавља школа), да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Настав-
ник мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
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односно испит за лиценцу, сматра се да има горенаведено 
образовање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије или оверену фото-
копију, извод из матичне књиге рођених или оверену фотоко-
пију, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, који подносе лица из члана 8 ст. 2 и 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење високош-
колске установе) или доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног 
стручног испита или испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави своју професионалну биографију. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Пре закључења угово-
ра о раду, кандидат треба да прибави уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - прибавља школа. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

оШ „Иван гоРан коваЧИЋ“
24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, за рад у одељењима у којима 
се настава одвија на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат треба 
да има: одговарајуће високо образовање, а у свему према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи. Пријаве на конкурс слати 
на адресу школе: ОШ „Иван Горан Ковачић“ Суботица, Максима 
Горког 29, 24000 Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Прослеђује се текст кон-
курса ради објављивања, а без посредовања Националне служ-
бе за запошљавање.

шАбАц

оШ „јован ЦвИјИЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб

тел. 015/7517-020

Школски педагог
на одређено време до повратка радника са боловања

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства, односно 
одсуства ради неге детета

Наставник информатике
са 20% радног времена, на одређено време до краја 

школске године, до 31.08.2014. године

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске године, до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: у складу са чл. 8, 120, 121 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи.

основна Школа 
„кРаљ алексанДаР каРаЂоРЂевИЋ“

15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања 

Наставник историје
са 65% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, канди-
дати морају испуњавати и посебне услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), Законом о основном обра-
зовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012 и 15/2013), као и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012). Докази који се прилажу уз 
пријаву: оверена фотокопија дипломе; оверена фотокопија уве-
рења о држављанству (документа слати у овереној фотокопији, 
јер се иста не враћају). Неблаговремене, непотпуне и неуредне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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УжИце

пРеДШколска установа „олга гРБИЋ“
31260 Косјерић, Радише Петронијевића 4

тел. 031/781-484

Спремачица
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. 
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Од доку-
мената приложити: биографске податке; уверење о држављан-
ству (копија); извод из матичне књиге рођених (копија); овере-
ну фотокопију дипломе или сведочанства; лекарско уверење о 
здравственој способности - након доношења одлуке о избору 
кандидата; потврду о неосуђиваности за кривично дело на без-
услову казну затвора од најмање шест месеци - прибавља уста-
нова. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
- лично или поштом, на адресу установе.

основна Школа „слоБоДан секулИЋ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18

тел. 031/560-070

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме, у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чланом 3 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12); да кандидат испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

економска Школа
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Стручни сарадник - школски педагог
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања, врста стручне спреме 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и сарадника у настави у стручним школама; да 
кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: оверену фотокопију дипломе и уверење о држављанству 
РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

вАљево

пРеДШколска установа „уБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Медицинска сестра
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - вас-
питач. Уз пријаву доставити: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену копију дипломе и уверење 
да кандидат није осуђиван, а лекарско уверење доставити пре 
закључења уговора о раду.

онИШтење огласа 
оШ „наДа пуРИЋ“

14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

Оглас објављен 16.10.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

понИШтење Дела огласа 
оШ „ДуШан ДанИловИЋ“

Радљево
14212 Бргуле

тел. 014/471-106

Оглас објављен 13.11.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: професор био-
логије, са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са боловања. Остали део огласа је 
непромењен.

врАње

пРеДШколска установа 
„полетаРаЦ“

17525 Трговиште, ЈНА бр. 5
тел. 017/452-102

Васпитач
за рад у васпитној групи у Новом Селу, на одређено 

време до краја школске 2013/2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) у трајању од 
три године или на студијама другог степена - мастер академске 
студије (специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) - васпитач, образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела  
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотоко-
пија дипломе), доказ високошколске установе да је кандидат 
положио испите из педагогије и психологије из чл. 8 Закона о 
основама система и образовања или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Доказ о здравственој способности 
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доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду, 
а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
законом - прибавља установа. У поступку одлучивања о избору 
врши се претходна провера психофизичких способности канди-
дата коју обавља надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву је 8 дана.

вршАц

оШ „млаДост“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер акадамске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. године, 
односно да је: професор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, професор разред-
не наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. Кандидат мора да има, у 
складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе-
наведених дисциплина; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Образовно-васпитни рад у школи остварује се на српс-
ком језику. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред 
краће биографије доставе, у оригиналу или у овереном препи-
су/фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству - не старије од шест месеци; 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова - издат од стране одговарајуће високошколске 
установе, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном 
испиту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више 

или високо образовање на српском језику у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способностима за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) - подноси изабрани кандидат, по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења угово-
ра о раду. Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају 
све услове конкурса које у року од 8 дана од истека рока за 
подношење пријава упућује на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. О датуму провере психофизичких способности, 
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране шко-
ле. Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам 
дана од добијања резултата психолошке процене способности 
кандидата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације могу 
се добити на број телефона: 013/830-721. Пријаве на конкурс са 
траженом документацијом могу се поднети лично или поштом, 
на горенаведену адресу.

ЗрењАНИН

вИсока технИЧка Школа 
стРуковнИх стуДИја у зРењанИну

23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Предавач за ужу научну област 
Инжењерски менаџмент и припадајуће 
наставне предмете: Основи економије, 
Основи финансијског менаџмента са 

рачуноводством
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове утврђене Законом о високом образовању, Статутом 
Школе и Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника школе. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве кандидата са прилозима (краћа биографија, оверене копије 
диплома, списак научних радова и саме радове), подносе се 
школи.

Предавач за ужу научну област Текстилна 
конфекција и дизајн и припадајуће 

наставне предмете: Елементи ликовног 
изражавања, Студије боја, Ликовно 

пројектовање одеће, Дизајн текстила и 
одеће

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове утврђене Законом о високом образовању, Статутом 
Школе и Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника школе. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве кандидата са прилозима (краћа биографија, оверене копије 
диплома, списак научних радова и саме радове), подносе се 
школи.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

НсЗ позивни центар
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0800 300 301 
(позив је бесплатан)

НсЗ  
позивни центар

основна И сРеДња Школа „9. мај“
Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос, про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: одговарајуће високо образовање за извођење 
разредне наставе у основној школи за образовање ученика са 
сметњама у развоју - ментално ометених, стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачке 1) и 2) 
мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Програм за стицање обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
реализује високошколска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања током читавог 
живота, у складу са прописима којима се уређује високо образо-
вање. Лице које је у току студија положило испите из педагогије 
и психологије или је положило стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (образовно-васпитни рад остварује се на српс-
ком језику). Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да доста-
ви следеће доказе: 1. оверену фотокопију доказа (дипломе или 
уверења) о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверену 
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова - издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно оверену фотокопију уверења 
или другог одговарајућег документа о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; 3. оверену фотокопију уверења о држављанству; 4. оверену 
фотокопију доказа да је лице стекло одговарајуће образовање 
на српском језику (диплома или уверење из тачке 1 доказа које 
треба доставити) или да је положило испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће високошколске уста-
нове; 5. оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене, неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са доказима подносе се на адресу: Основна и 
средња школа „9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, 
са назнаком: „За конкурс“.

 наука и образовање
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Радила сам више од пет година као наставник веронауке у основној школи. 
Сваке школске године сам потписивала нови уговор и била ангажована на 
одређено време, али без прекида. Остала сам у другом стању и 25 дана пре 
термина за порођај (који је био 22. јануара, а породила сам се 24. јануара) 
отишла на трудничко, а потом на породиљско одсуство. Мој уговор о раду 
истиче 31. августа 2014. До тада ћу примати накнаду за породиљско одсу-
ство, али које кораке треба даље да предузмем?
Саветујемо вам да се након престанка уговора о раду пријавите на евиденцију незапосле-
них Националне службе за запошљавање, како бисте остварили право на новчану накнаду 
у случају незапослености, која би у вашем случају, с обзиром на радни стаж, трајала шест 
месеци. Поред стандардних докумената - закључена радна књижица, лична карта, уве-
рење о завршеној школи и решење о престанку радног односа, потребни су вам и решење 
о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета и крштеница детета. Након 
истека тих шест месеци, имате право на накнаду до истека законом загарантованог поро-
диљског одсуства.

Радни однос код приватног послодавца ми је престао 15.01.2014. године. 
Због смањеног обима посла проглашен сам технолошким вишком и сада би 
требало да се пријавим на евиденцију незапослених. Међутим, послодавац 
је изгубио моју радну књижицу. С обзиром да је законски рок за пријаву на 
евиденцију НСЗ 30 дана, да ли могу да се пријавим са фотокопијом радне 
књижице, уколико документ не буде пронађен у овом року?
За пријаву на евиденцију Националне службе по престанку радног односа потребна вам 
је следећа документација: радна књижица, лична карта, уверење о завршеној школи и ре-
шење о престанку радног односа. С обзиром да је послодавац изгубио вашу радну књижи-
цу, потребно је да је огласите неважећом, извадите нову и потом се пријавите на евиден-
цију.

Какав статус има послодавац који користи олакшицу за запошљавање лица 
по члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, у слу-
чају да лице иде на боловање дуже од 30 дана?
Запослени има право на накнаду зараде за време одсуства са рада због привремене спре-
чености за рад до 30 дана и исплату накнаде зараде, која укључује припадајуће порезе и 
доприносе, коју обрачунава и исплаћује послодавац. У случају привремене спречености 
за рад дуже од тридесет дана, накнада зараде се обезбеђује и исплаћује из средстава Ре-
публичког завода за здравствено осигурање, а послодавац је у обавези да о томе обавести 
НСЗ и достави доказ о привременој спречености за рад лица (копије дознака), тако да се за 
тај период не врши рефундација доприноса, али улази у период коришћења олакшица. За 
све додатне информације и допуне у вези са чланом 45 обратите се најближем пословном 
центру НСЗ.

Уколико ме послодавац прогласи технолошким вишком, колико дуго на 
том радном месту не може запослити друго лице?
Послодавац не може на истим пословима да запосли друго лице у року од 6 месеци од 
дана престанка вашег радног односа. Уколико би се указала потреба за обављањем истих 
послова пре истека рока од 6 месеци, предност за закључивање уговора о раду има запос-
лени коме је престао радни однос.

пРИЈАВА НА 
ЕВИДЕНЦИЈУ
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Изградња нове фабрике компаније „Фрезенијус ме-
дикал кер“ (Fresenius Medical Care), у Технолошком 
парку у Вршцу, тече по плану и почеће да ради по-
ловином новембра, најавила је компанија. „Фрезе-

нијус“ планира нове пројекте и улагања у фабрику, као и до-
датних 30 радних места, уз већ планираних 430, наведено је 
у саопштењу. Пројекат изградње подразумева око 460 нових 
радних места, након чега ће компанија имати око 830 запос-
лених у Србији, а према дугорочним плановима број запосле-
них би требало да достигне 1.150.

Више од 16 милиона евра уложено је у нову фабрику 
која ће се простирати на 15.000 квадратних метара. Скоро 
150 радника је ангажовано на изградњи фабрике. Спољашњи 
радови на главној згради су потпуно завршени, као и 
унутрашњи зидарски радови. Такође, већ је завршена и из-
градња главне производне хале и енергетског блока, фасаде, 
крова и пода. Тренутно су у току радови на водоводу, канали-
зацији и електро-инсталацијама, као и радови на дворишту. 
Ускоро ће кренути набавка и монтажа опреме.

„Са новом фабриком ФМЦ жели да удвостручи капа-
цитете за одређене производе, као и да удвостручи извоз. 
Након што нова фабрика буде пуштена у рад, предвиђамо 
извоз у вредности од 50 до 60 милиона евра годишње“, изја-
вио је Војислав Бугарски, директор производње у компанији 
ФМЦ. Такође, нова фабрика ће омогућити почетак „ин хаус“ 
(in house) производње течности неопходне за производњу 
дијализатора, „ин хаус“ пречишћавање воде, али и донети 
друге користи које ће омогућити повећање продуктивности 
и ефикасности. Радећи пуним капацитетом, нова фабрика би 
требало да произведе артеријско венске системе за 150.000 
дијализних пацијената. Од 1982. године, када је „Фрезенијус“ 
почео са пословањем у Србији, ова компаније је уложила 
више од 40 милиона евра у развој пословања. 

Велико интересовање за рад у фабрикама које су отво-
рене или се тек граде влада и у Јагодини, где се на актуелне 
конкурсе јавило више од хиљаду кандидата. Они су протекле 

недеље разговарали и са градским челницима о могућности 
запослења. Председник Скупштине Града Јагодина, Драган 
Марковић, разговарао је са кандидатима, између осталог, и о 
фабрици за производњу кухиња „Групо Тури“, која ће ускоро 
почети производњу у хали некадашње „Барутане“ и запос-
лити 200 радника. Било је речи и о могућности запослења у 
фабрици „Аунде“, која ће производити седишта за аутомоби-
ле са 200 радника, чија је изградња у индустријској зони при 
крају, као и „Виво“ шопинг центру, где ће јуна бити запослено 
300 људи.

„Фабрика ‚Вибак‘, за производњу селотејп трака, треба 
да се заврши септембра, руска фабрика ‚Норт картон‘, која се 
бави производњом картона и картонске амбалаже, биће за-
вршена августа и ту ће бити запослено више од 200 радника“, 
рекао је Марковић, обраћајући се потенцијалним радницима 
у сали Културног центра у Јагодини. Фабрика за производњу 
цирада за аутомобиле „Андреа конфециони“, у којој ради 520 
радника, прошириће халу и запослити још 250 људи.

„Сви који желе да раде могу да се запосле у овим фабри-
кама. Ми само тражимо да будете добри радници на мести-
ма где се запослите, да дате све од себе како бисте могли дуго 
тамо да радите“, казао је Марковић. Он је посебно истакао да 
раднике није позвао због избора, већ да је састанак био пла-
ниран још пре двадесетак дана. Кандидати су могли да оста-
ве своје биографије које ће, како је речено, бити прослеђене 
фабрикама.

Марковић је оценио да вероватно велики број кандидата 
нема струку која се тражи, али да је реч о младим људима 
који могу да науче посао. Према његовим речима, у Јагоди-
ну свакодневно долазе нови инвеститори како би проценили 
могућности за улагање.

„Имамо проблем што је држава укинула субвенције за 
нова радна места. Пошто Јагодина има најбоље услове у Ср-
бији, сигуран сам да ће то бити већи мотив инвеститора да 
дођу овде“, рекао је Марковић и додао да Град Јагодина ин-
веститорима нуди бесплатну локацију са инфраструктуром, 
а њихова обавеза је да направе фабрику и запосле раднике 
са територије града.

Марковић је рекао да ће Јагодина наставити да ради као 
и до сада, борећи се да корисници буџета буду грађани и да 
се не укидају повољности за породице.

„У наредном периоду социјална давања биће нешто 
мања. Укинућемо социјална давања када будемо запослили 
све којима су неопходна. Ако се овом динамиком настави до-
лазак инвеститора, сигуран сам да веома брзо у овом граду 
неће бити незапослених“, оценио је Марковић и навео да је 
недавно разговарао са инвестиционом групом из Швајцар-
ске која је понудила средства, без камате, на више година, 
како би се увела вода и канализација у неколико села на под-
ручју Јагодине и помогло пољопривредним произвођачима.

Танјуг, Бета

Инвестиције у Вршцу и Јагодини

Више од 16 милиона евра уложено је у нову фабрику компаније „Фрезенијус медикал 
кер“ у Вршцу. Велико интересовање за рад у фабрикама које су отворене или се тек граде 

влада и у Јагодини, где се на актуелне конкурсе јавило више од хиљаду кандидата

Нове ФАбрИКе ЗА НовА 
рАдНА местА

Посао за 20 лекара у Пироту
Општина Пирот ће финансирати упошљавање 20 младих 

лекара који се налазе на евиденцији НСЗ. Реч је о мери коју 
општина већ неколико година успешно спроводи.

„Ове године је новина да ће млади лекари, који су током 
студија имали просек 9,5 или већи, имати првенство прили-
ком запошљавања, које ће се вршити преко конкурса. Желимо 
да најбоље младе лекаре који се врате у Пирот стипендирамо и 
пружимо шансу да раде и стекну драгоцено искуство. Издвојено 
је око осам милиона динара за ове намене, а млади лекари ће 
бити упошљени на годину дана“, рекао је Владан Васић, пред-
седник Општине Пирот.
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Државна секретарка Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике, Бранкица Јанковић, потписала је про-
шле недеље, у Београду, уговоре о финансирању пројеката 
намењених реализацији програмских активности са 33 са-
веза организација особа са инвалидитетом, од чега је 11 са-
веза са територије АП Војводине, а 22 савеза са територије 
централне Србије, који окупљају 526 локалних организација. 
Финансијска средства намењена реализацији наведених ак-
тивности, у укупном износу од 222.969.800,85 динара, обез-
беђена су у Буџетском фонду за програме заштите и уна-
пређења положаја особа са инвалидитетом.

Од укупно наведених средстава, Министарство је подр-
жало четири пројекта која су усмерена на унапређење поло-
жаја особа са интелектуалним тешкоћама - са 47.611.244,34 
динара, четири пројекта  за побољшање положаја лица са 
сензорним оштећењима - износом од 51.125.372,20 динара, 
четири пројекта усмерена на унапређење положаја особа са 
хроничним обољењима - са 11.398.700,00 динара, 11 проје-
ката намењених особама са телесним инвалидитетом - са 
61.536.095,23 динара и 10 пројеката усмерених на мешовиту 
циљну групу, односно на људе са различитим типовима ин-
валидитета, износом од 51.298.389,08 динара.

Државна секретарка Бранкица Јанковић истакла је да 
је и поред тешке економске ситуације држава и ове године 
успела да обезбеди средства за програме који доприносе по-
бољшању положаја особа са инвалидитетом, као и чињеницу 
да ови програми имају велики значај, јер се њиховом реа-
лизацијом обезбеђује континуитет у раду савеза и локалних 
организација особа са инвалидитетом током целе године.

Осврнувши се на резултате остварене током претходних 
година на плану унапређења квалитета живота особа са ин-

валидитетом, који су потврда добре сарадње државе и ци-
вилног сектора, Бранкица Јанковић је изразила наду да ће 
поменута сарадња у 2014. години бити још боља и плодонос-
нија. Приоритет конкурса је унапређење положаја особа са 
инвалидитетом у Републици Србији кроз развој иновативних 
сервиса, подршку развоју и реализацији стимулативних и 
инклузивних програма, чији је циљ социјална интеграција 
и инклузија особа са инвалидитетом, као и подизање нивоа 
свести заједнице о особама са инвалидитетом и самих особа 
са инвалидитетом о правима, положају и потребама у циљу 
стварања услова за социјалну интеграцију.

У Србији живи око 700.000 особа са инвалидитетом, 
а њихови основни проблеми су сиромаштво, немогућност 
пуне интеграције на тржиште рада и запошљавање, барије-
ре. Иако Републички завод за статистику није дао прецизан 
број, према проценама који су узете на основу искустава у 
већини земаља ЕУ, око 10 одсто укупног становништва Ср-
бије чине особе са инвалидитетом.

     В.П.

Потписани уговори о финансирању пројеката намењених ОСИ

За програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом држава 
определила 222.969.800 динара

НИСУ ЗАБОРАВЉЕНИ

Национална организација
Значајну улогу у партнерском односу између Сектора за 

заштиту особа са инвалидитетом Министарства рада, запо-
шљавања и социјалне политике и инвалидских организација 
има Национална организација особа са инвалидитетом Србије 
(НООИС). НООИС као кровна организација која заступа интере-
се и потребе свих особа са  инвалидитетом и њихових правних 
заступника, ради на повећању укључености особа са инвали-
дитетом у друштво, пуном поштовању њихових људских права 
и недискриминацији по основу инвалидности, кроз учешће у 
доношењу и примени закона и других докумената из области 
инвалидности, а у складу са међународним стандардима и до-
кументима.

Национална организација особа са инвалидитетом пред-
ставља уједињени инвалидски покрет Србије, а основана је 22. 
јуна 2007. године, као добровољна, социјално-хуманитарна, 
нестраначка, невладина и недобитна организација, односно као 
савез удружења грађана. Њеним оснивањем је Заједница ин-
валидских организација Србије, као неформална мрежа репу-
бличких инвалидских организација која је постојала дуги низ 
година, прерасла у НООИС, као формалну мрежу са правним 
статусом, сличну многима у Европи.

НООИС је основана са циљем да представља уједињени по-
крет особа са инвалидитетом Србије, говори у име већине особа 
са инвалидитетом и чини најважнију политичку снагу у засту-
пању њихових заједничких интереса и потреба. Улога Нацио-
налне организације није да замени појединачне/специфичне 
организације особа са инвалидитетом, већ да се усредсреди на 
заједничке акције, иницијативе и питања од општег интереса.

НООИС представља савез организација особа са појединач-
ним врстама инвалидитета (тзв. традиционалне организације), 
организација законских заступника особа са инвалидитетом и 
интересних организација које окупљају особе са различитим об-
лицима инвалидитета (cross-disability). Ова организација је ос-
нована, пре свега, ради остваривања циљева утврђених Стату-
том и Одлуком о оснивању у области заштите и унапређивања 
положаја особа са инвалидитетом на територији Републике 
Србије.

Национална организација је веома активна и у међуна-
родном инвалидском покрету и чланица је две најзначајније 
европске организације особа са инвалидитетом - EDF (European 
Disability Forum) и DPI (Disability People Inetrantional).
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Прошле недеље, у београдском Медија центру, пово-
дом обележавања Међународног дана заштите по-
датака о личност, одржана је прес конференција, на 
којој је повереник за информације од јавног значаја 

и заштиту података о личности, Родољуб Шабић, најавио да 
ће у мају бити завршен нови Предлог закона о заштити по-
датака о личности, који ће бити упућен новој влади на ус-
вајање. Шабић је рекао да ће нови закон бити квалитетнији и 
применљивији од постојећег и додао да је тај закон повод да 
се подсети да је Србија у озбиљном заостатку у односу на раз-
вијена демократска друштва по питању заштите података о 
личности и приватности. 

„Потребно је да урадимо много тога што смо могли одав-
но да урадимо, али нисмо“, истакао је Шабић. Он је указао 
да је постојећи  Закон о заштити података о личности попут 
швајцарског сира и стално се суочава са проблемом правних 
празнина и великог броја питања која су одавно отворена.

„Србија на уставном нивоу има јако квалитетне и висо-
ке гаранције заштите података о личности, али и Устав каже 
да се ова област уређује само законима, а не подзаконским 
актима, правилницима или уредбама“, рекао је Шабић. Он је 
истакао да је законима покривено негде између 10 или 15 
одсто ове материје, а били бисмо срећни када би остатак био 
покривен макар подзаконским актима.

„У великом броју случајева обрада података о лично-
сти обавља се без икакавог правног основа или уз некакав 
пристанак који је изнуђен силом или ситуацијом“, нагласио 
је Шабић.

Стање у области заштите података о личности у Србији је 
потпуно незадовољавајуће, због чега је неопходно изградити 
систем и обезбедити стандарде уписане и у Устав. Како би се 
овакво стање  побољшало, неопходно је унапредити норма-
тивни систем, ојачати институције и променити менталитет 
грађана. Шабић истиче да се број предмета у области зашти-
те података о личности из године у годину повећава. Тако 
је, према његовим речима, у првој години примене Закона 
о заштити података о личности било 83 случаја, у наредној 
250, затим 727, па 1.405, док је у 2013. било 2.200 предмета.

„Нема разлога да се хвалимо и сматрамо великим успе-
хом растући број интервенција повереника. То ће пре бити 
разлог за упозорење. Добро је што грађани више вода рачуна 
о својим правима, али то није нешто чиме смемо да будемо 
задовољни“, упозорио је Шабић. Он је навео и да интервен-
ције, по правилу, дају резултат, али да је то само „гребање 
санте леда“.

„Ако забранимо одређену обраду података о личности, 
ти се налази по правилу поштују готово без проблема. Међу-
тим, интервенције поводом ексцеса и пријава грађана да им 
неко незаконито користи податке и упада у базу података у 
коју не би смео, само је гребање санте леда. Чак и удвостру-
чењем броја тих случајева не смемо бити задовољни“, рекао 
је Шабић.

„У одсуству система који би утврдио стандарде и обаве-
зао све субјекте у друштву да се на коректан начин односе 
према обавезама из Закона о заштити података о личности и 
према приватности грађана, све што повереник ради је гото-
во утопијски посао“, сматра Шабић.

Подсећајући да су поглавља 23 и 24, која се тичу људ-
ских права, незаобилазна у даљим евроинтеграцијама Ср-
бије, повереник за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности је рекао да није добро да на такав начин 
улазимо у скрининг, ни у преговоре.

„Поглавља 23 и 24 се отварају прва и затварају последња, 
трајаће то годинама, али није добро да рачунамо на те годи-
не, не радимо ништа и даље проблем гурамо под тепих и због 
разговора са ЕУ, а много више због грађана“, рекао је Шабић. 
Према његовим речима, и да нема разговора са ЕУ, Србија је 
дужна да обезбеди стандарде које је уписала у Устав.

„Ако смо нешто урадили, урадили смо на успостављању 
институције која се бави заштитом података, а то је постојећа 
институција повереника која је у последње време, бар што се 
ресурса тиче, ојачала“, рекао је Шабић. 

Када је у питању нормативни систем, Шабић је упозорио 
да је Стратегија за заштиту података о личности усвојена пре 
три и по године, али још није донет акциони план, па је све 
остало само „мртво слово на папиру“.

„Што се тиче Закона о заштити података о личности, 
то је кровни закон, који је декларисао основне принципе, са 
идејом да се ти принципи конкретније разрађују у посебне 
законе који до сада нису донети, због чега се отвара много 
простора за контроверзе“, рекао је Шабић, наводећи да нема-
мо уређено питање видео-надзора, биометријских података 
или безбедносне провере.

Према његовим речима, закон предвиђа да ће влада у 
року од шест месеци донети уредбу која ће конкретизовати 
мере чувања и заштите, али да ни после пет година та уредба 
није донета.

В.П.

28. јануар - Међународни дан заштите података о личности

Повереник Родољуб Шабић каже да је стање у заштити података потпуно 
незадовољавајуће, због чега је неопходно изградити систем и обезбедити стандарде 
уписане и у Устав

сРБИја у озБИљном заостатку
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У години великих економских изазова и ограничења, 
коју су обележили низак ниво ликвидности и опрезност када 
је реч о новим инвестицијама, привредницима није било лако 
да измирују све обавезе према држави и запосленима и да уз 
то забележе позитиван пословни резултат. Неки од њих излаз 
су потражили у сивој зони, о чему сведочи податак да се про-
ценат оних који раде на црно или делимично послују у легал-
ним токовима креће између 50 и 60 одсто. Било је, међутим, 
и оних предузећа и предузетника који су одлучили да храбро 
заплове бурним водама српског бизниса, доказујући тако да 
се и у не баш подстицајном пословном амбијенту може опс-
тати. Клуб привредних новинара доделио је признања ком-
панијама и личностима које су обележиле 2013. годину. 

Председник жирија привредних новинара, Слободан 
Костић, изјавио је да лауреати нису обични људи, јер је 
бављење бизнисом, извозом и запошљавањем људи, уз опс-
танак на политички и економски суморном простору Србије, 
крвав посао, у којем успеју само изабрани.

Признања су на свечаној додели у Привредној комори 
Србије уручена у 15 категорија, од чега два „Златна пера“ за-
служним новинарима.

За пословног човека године изабран је Зоран Тирнанић, 
председник породичне компаније ДИС, која има 16 маркета, 
а у прошлој години остварила је приход од 230 милиона евра. 
Захваљујући се на награди, Тирнанић је нагласио да је она 
велика потврда за његов рад, рад његове породице и свих за-
послених и истакао да се у пословању увек придржава пра-
вила да се мора поштовати задата реч.

Награду је уручила министарка енергетике Зорана Ми-
хајловић, истакавши да је жирију било јако тешко да изабере 
најбоље привреднике. „Идуће године ћемо имати још тежи 
посао, пошто ће привредни амбијент бити далеко бољи, па 
ће бити и много више успешних. Ово признање је утолико 
важније што долази од новинара који се баве привредом и 
веома су упућени у привредна дешавања. Држава ће учи-
нити све да створи што бољи привредни амбијент“, рекла је 
Михајловићева.

Са њом се сложио и министар пољопривреде Драган 
Гламочић, који је рекао да Србија има успешних компанија 
и привредника, који и у време велике кризе остварују вишак 
вредности и за то заслужују признање.

„Држава је ту да помогне, а 2014. мора бити година ин-
вестиција, у којој ће инвеститори похрлити у Србију. Имамо 
шансу, не смемо да је пропустимо“, поручио је Гламочић.

Златна плакета „Компанија године“, са ликом цара Ду-
шана, уручена је члану управе компаније „Сименс Србија“, 
Душану Ђорђевићу. Као пример доброг пословања, признање 
је добио генерални директор „Електровојводине“ Срђан Кру-
жевић, а директор операција компаније „Бамби“, Даниел Бое-
хи, признање за очување домаћег бренда „Плазма“.

Млади менаџер године је директор „ЛАД групе“ Милош 
Марковић, а компанија „Тетра пак“ добила је награду за 50 
година успешног пословања у Србији.

Плакету „Менаџер године“ добили су Роберт Холоза, 
власник „Hollo Company“, за улагање у фабрику за прозводњу 
агро-пелета, Радомир Ивановић, из предузећа „Воћар“, за 
примену науке у пољопривреди и Мирко Петровић, из пре-
дузећа „АКС курир“, у категорији услуга. Менаџер године је 
и Срђан Ковачевић, из предузећа „Беокапра“, за улагања у 
производњу и прераду козјег млека и Богољуб Милић, из 
предузећа „МиМи“, за производњу дестилата од воћа, док је 
менаџер године у култури Јован Колунџија, директор Центра 
лепих уметности „Гварнериус“.

Компанији „Филип Морис Интернешнал“ уручено је при-
знање за друштвену одговорност - за национални програм 
„Покрени се за посао“. Овим програмом компанија већ пету 
годину заредом помаже грађанима широм земље да кроз 
самозапошљавање и реализацију добрих предузетничких 
идеја обезбеде бољу будућност за себе и своје породице. У 
протеклих пет година, откако је компанија „Филип Морис“ у 
сарадњи са НВО „Енека“ покренула програм „Покрени се за 
посао“, покренуто је или унапређено 278 малих и породичних 
предузећа широм Србије, чиме је омогућено запошљавање 
више од 1.000 људи.

„Златно перо“, које се традиционално додељује за прив-
редно новинарство, добио је новинар „Политике“ Стефан 
Деспотовић, а признање „Гордан Ранитовић“, које носи име 
оснивача Клуба привредних новинара, Ненад Благојевић, 
уредник у магазину „Лиса“.

Клуб привредних новинара Србије, који окупља уредни-
ке и новинаре водећих привредних редакција у Србији, већ 
тринаест година бира најуспешније компаније и појединце у 
водећим привредним делатностима, а њихова признања су 
једна од најугледнијих у нашој земљи, док су досадашњи ла-
уреати најуспешније компаније и менаџери.

А.Б.

Признања Клуба привредних новинара

„Лауреати нису обични људи, јер је бављење бизнисом, извозом и запошљавањем људи, 
уз опстанак на политички и економски суморном простору Србије, крвав посао, у којем 

успеју само изабрани“, рекао је Слободан Костић, председник жирија

КомпАНИје И лИЧНостИ Које 
сУ обележИле 2013. годИНУ
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Србија не троши много енергије по становнику у по-
ређењу са чланицама Европске уније, али је проблем 
у томе што је не користи рационално. Србија је око два 
до два и по пута неефикаснија од најразвијенијих зе-

маља ЕУ, што значи да по јединици бруто домаћег произво-
да потроши два и по пута више енергије. Проблем у региону 
представља и субвенционисана цена струје, као и окружење 
које није наклоњено инвеститорима, а посебан изазов пред-
ставља недовољно развијена свест грађана и компанија о 
предностима улагања у циљу уштеде енергије, као и недос-
татак стручњака. Један од главних разлога за велике губитке 
енергије је лоша изолација у зградарству. У контексту при-
друживања ЕУ, важно је и да се домаћа предузећа припреме 
како би након приступања била конкурентна на великом ев-
ропском тржишту у области услуга и технологија које доносе 
енергетске уштеде.  

Прве исплате из буџетског Фонда за енергетску ефикас-
ност, за који је у 2014. издвојено 300 милиона динара, очекују 
се у априлу или мају, изјавила је недавно министарка енерге-
тике Србије Зорана Михајловић. Према њеним речима, Фонд 
постоји од 1. јануара 2014, а за средства ће моћи да конкури-
шу локалне самоуправе, скупштине станара, домаћинства и 
грађани. Обавеза Србије је да уштеди најмање 9% бруто фи-
налне потрошње енергије до 2018. године. Михајловићева је 
на конференцији за новинаре казала да ће до краја фебруара 
бити раписан јавни позив за банке које желе да учествују у 
програму кредитирања становништва за повећање енергет-
ске ефикасности, а да ће локалне самоуправе са пројектима 
конкурисати код Министарства енергетике, развоја и зашти-
те животне средине. Она је прецизирала да ће новац моћи да 
се користи, на пример, за замену прозора, изолацију, набавку 
ефикаснијих котлова за грејање, попут котлова на биомасу, 
постављање соларних колектора.

Према програму финансирања активности и мера уна-
пређења ефикасног коришћења енергије у 2014, за локалне 
самоуправе намењено је 180 милиона динара, за грађане 100 
милиона динара, а 20 милиона динара за финансирање ана-

лиза, студија и пројектне документације. Предвиђено је да 
се за становништво обезбеде кредити са субвенционисаним 
каматама, а за локалне самоуправе учешће у финансирању 
појединих мера. Процедура за локалне самоуправе предвиђа 
расписивање јавног позива за пројекте, формирање листе 
пројеката, затим расписивање тендера, евалуацију понуда и 
избор најбољег понуђача. Након тога ће се закључити уговор 
са извођачем радова и приступити радовима. Локална само-
управа може добити за пројекат до 100% потребних средста-
ва у девастираном подручју, а до 70% за развијеније средине.

Процедура за грађане и скупштине станара предвиђа 
објављивање јавног позива банкама, избор банака и објављи-
вање јавног позива грађанима и скупштинама зграда. Следи 
формирање листе пројеката и закључивање уговора са бан-
кама, након чега се приступа извођењу радова.

Михајловићева је изразила очекивање да ће ресорно ми-
нистарство у наредне две године, уз помоћ Фонда, повећати 
енергетску ефикасност у Србији за 3%, а разговара се и са 

Средства за енергетску ефикасност

Србија потроши два до три пута више енергије, у односу на бруто домаћи производ, од 
просека у Европској унији. Прве исплате из буџетског Фонда за енергетску ефикасност, за 
који је у 2014. издвојено 300 милиона динара, очекују се у априлу или мају. За средства ће 

моћи да конкуришу локалне самоуправе, скупштине станара, домаћинства и грађани

ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ

Губици
Стање у области енергетске ефикасности би требало да се 

побољша применом усвојених закона. За институције и компа-
није је посебно важно да се припреме за израду пројеката, како 
би могле да конкуришу за различите фондове. Удео зградарства 
наставља да расте у укупној потрошњи енергије у Србији и сада 
износи 50%, заједно са пољопривредом и јавним и комунал-
ним делатностима. Према подацима некадашње Агенције за 
енергетску ефикасност, велики број зграда у Србији, чак 75%, 
изграђен је пре седамдесетих година прошлог века, односно 
без термоизолације, због чега се губе велике количине енергије. 
Према проценама изнетим 2011, њихова енергетска ефикасност 
могла би да се побољша до 80%, али би за изолацију зграда било 
потребно око 800 милиона евра. Проблем у Србији представља 
и велики утрошак енергије у производњи: у неким компанијама 
удео трошкова за енергију у укупним трошковима производње 
износи и преко 50%.
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међународним финансијским иснституцијама које би обез-
бедиле додатни новац за финансирање Фонда за енергетску 
ефикасност.

Успостављање буџетског Фонда за енергетску ефикас-
ност, од 1. јануара 2014, предвиђено је Законом о ефикасном 
коришћењу енергије, који је усвојен средином марта 2013. 
Закон предвиђа и увођење наплате енергије према потро-
шњи. По новом закону, захтеваће се екодизајн, а енергетска 
ефикасност биће уведена као критеријум у јавне набавке. 
Уводе се и организовано управљање енергијом, енергетски 
прегледи објеката, означавање производа који знатно утичу 
на потрошњу енергије, као и минимални захтеви у погледу 
енергетске ефикасности.

Србија има међународну обавезу да уштеди најмање 
9% бруто финалне потрошње енергије до 2018. године, а пла-
нирано је и смањење емисије угљен-диоксида за око 9% до 
2030. године. Србија увелико заостаје за ЕУ у рационалној 
потрошњи енергије, иако троши мање енергије по становни-

ку због неразвијене индустрије, али је каснила са доношењем 
тог закона.

Претходна влада је у више наврата одлагала усвајање 
тог закона, јер није била постигнута сагласност око неких за-
конских решења, пре свега предлога да се Фонд за енергет-
ску ефикасност финансира путем акциза. Садашња влада се 
определила за директно финансирање из буџета.

И Европска унија заостаје - само четири земље су на 
путу да до 2020. године испуне циљеве енергетске ефикас-
ности - смањење емисије штетних гасова за 20% у односу на 
1990. годину, удео обновљивих извора од 20% и повећање 
енергетске ефикасности за 20%. Гледано по земљама, нијед-
на није добра по сва три циља, али ниједна није ни лоша. 
Позитивне перформансе бележи 14 чланица ЕУ, пеформансе 
четири земље су неутралне, а девет земаља има негативан 
укупан резултат - показује извештај Европске агенције за 

животну средину (ЕЕА), објављен крајем прошле године. Дос-
тизање циља о енергетској ефикасности остаје велики иза-
зов за ЕУ, упозорава се у извештају и тражи од чланица да 
хитно предузму мере како би убрзале активности које воде 
повећању енергетске ефикасности.

Европска комисија представила је нове енергетске 
и климатске циљеве за период до 2030. године - смањење 
емисије угљен-диоксида за 40% и удео од 27% енергије из 
обновљивих извора. Сада је емисија штетних гасова у атмос-
феру за 18% нижа него 1990, док је удео обновљивих извора 
нешто мањи од 13%. Циљ 27% енергије из обновљивих изво-
ра у укупној потрошњи биће обавезујући на нивоу Европске 
уније, али добровољан за чланице, што је разочарало неке 
земље, попут Немачке, али и борце за чистију животну сре-
дину. Србија у склопу стратегије Енергетске заједнице Југо-
источне Европе има обавезу да до 2020. повећа удео енергије 
из обновљивих извора у укупној потрошњи на 27% са 21,2%. 
Код енергетске ефикасности ЕУ предвиђено је унапређење 
које ће допринети реализацији укупне енергетске политике 
и без које је прелазак на конкурентнији, безбеднији и одржи-
вији енергетски систем немогућ, навела је Комисија. 

Комесарка за климу Кони Хедегард (Connie Hedegaard) 
истакла је на конференцији за штампу, у Бриселу, 22. јану-
ара, да ће се ЕУ сада договарати о детаљима, али да је пра-
вац одређен, додајући да ће, ако други региони буду једнако 
амбициозни у борби са климатским променама, свет бити у 
знатно бољем стању. Председник Комисије Жозе Мануел Ба-
розо рекао је да су циљеви ЕУ амбициозни и да је акција на 
пољу климе од кључног значаја за будућност планете, док је 
права европска енергетска политика кључна за конкурент-
ност ЕУ. 

А.Б.

Различити путеви
Немачка, Велика Британија и Шпанија ће морати да издвоје 

више стотина милијарди евра за енергетику, да би се смањило 
коришћење горива која утичу на глобално загревање, показала 
је студија француске престижне Високе економске школе и кон-
султантске куће „Курт Салмон“. Три земље обухваћене студијом 
учествују са 40% у потрошњи нафте у ЕУ 2012. године. Свака од 
тих земаља је одабрала различит пут за смањење зависности 
економије од фосилних горива чијим сагоревањем се испушта 
угљен-диоксид.  

Највећи трошак мораће да плати Немачка, која је из еко-
лошких и безбедносних разлога одлучила да се одрекне и нук-
леарне енергије. До 2030. ће бити потребно до 400 милијарди 
евра за финансирање промена у енергетици, при чему се утицај 
на запосленост за сада не може прецизно проценити, наводе ау-
тори студије. До 2050. године рачун би могао да нарасте до 580 
милијарди евра. 

Велика Британија је направила другачији избор - да оживи 
нуклеарни програм, о чему сведочи споразум који је крајем ок-
тобра склопила са француским гигантом у сектору струје ЕДФ, о 
изградњи два реактора под притиском воде. Потребе за финан-
сирањем процењене су на 200 милијарди евра до 2050. године, 
од чега 130 милијарди за реструктурирање сектора производње 
струје до 2030. године. 

Када је реч о Шпанији, преовладава утисак неуспеха у 
енергетској транзицији која је започета средином прошле де-
ценије. Разлог неуспеха је велики раскорак између трошкова 
струје и наплате, до кога је дошло због високог нивоа државне 
помоћи обновљивим изворима енергије и тога што појединци 
не учествују у финансирању. У сектору струје, од 2005. до 2013. 
нагомилао се дуг већи од 26 милијарди евра.

Извор: АФП
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Адресе ФИлИјАлА НсЗ

поКрАјИНсКА 
слУжбА ЗА 
ЗАпошљАвАњe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрАјИНсКА 
слУжбА ЗА 
ЗАпошљАвАњe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


